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Akcia získaj k Jesennej kampani darček zadarmo 
(ďalej len „Akcia“) 

 
 

Predmetom tohto štatútu je úprava pravidiel Akcie, najmä podmienok účasti v Akcii a spôsob určenia 
účastníkov Akcie. Tento štatút je dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie vo vzťahu 
k účastníkom Akcie. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov alebo formou 
zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu. 
 
 
 

I. 
Vyhlasovateľ Akcie, cieľ Akcie 

 
 

1. Vyhlasovateľom a organizátorom Akcie je spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., so 
sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, IČ DPH: SK2022117405, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 38877/B (ďalej len 
„Vyhlasovateľ“). 

 
2. Cieľom Akcie je propagácia služieb a obchodnej značky Vyhlasovateľa. 
 
 
 

II. 
Termín a miesto konania Akcie 

 
 

Akcia bude prebiehať na celom území Slovenskej republiky v termíne od 04. 09. 2020, 00:01 až do 
vyčerpania zásob darčekov podľa článku VI. Tohto štatútu (ďalej len „Termín Akcie“). 
 
 

 
III. 

Podmienky účasti 
 
 

1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba - spotrebiteľ s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky, a síce: 
 

1.1 Noví záujemcovia o služby, ktoré sú predmetom Jesennej kampane „Vyšší za nižší“ 
(zakupujú si služby Internet 150, 300, 600 samostatne alebo v balíku s DTV Klasik, Komfort, 
Komplet, alebo si zakupujú samostatnú DTV Komfort), alebo si kupujú produkty Internet 
1000 alebo DTV Komplet.  
 

1.2 Existujúci užívatelia samostatných služieb prístupu do siete Internet alebo Digitálnej 
retransmisie (ďalej „DTV“) alebo Analógovej retransmisie, ktorí si dokupujú novú 
službu DTV alebo službu prístupu do siete Internet a tým si vytvárajú nový balík služieb 
Internet + DTV v rámci Jesennej kampane „Vyšší za nižší“, prípadne kombináciu 
Internet 1000 + ľubovoľná DTV, prípadne kombináciu DTV Komplet + Internet 150, 300, 
600, 1000.  

 
2. Za osoby spĺňajúce podmienky podľa bodu 1.2 vyššie sa nepovažujú existujúci užívatelia 

samostatných služieb prístupu do siete Internet alebo DTV, ktorí menia rozsah už využívanej 
služby. 
 

3. Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi, či 
osobám spolupracujúcim s Vyhlasovateľom na organizácii Akcie, resp. aj osoby takým osobám 
blízke. Za osobu blízku sa považujú osoby uvedené v § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., 
Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. 
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IV.  

Podmienky Akcie 
 
 

1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá Akcie, vrátane Termínu Akcie 
a v odôvodnených prípadoch Akciu ukončiť. Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo posúdiť 
splnenie podmienok účasti jednotlivých účastníkov v Akcii, ako aj právo vylúčiť účastníka z účasti 
na Akcii v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania 
Akcie, resp. v prípade zistenia, že účastník je osobou uvedenou v čl. III bod 3 tohto štatútu.  
 

2. Účasťou v Akcii vyjadruje každý účastník Akcie svoj súhlas s pravidlami Akcie uvedenými v tomto 
štatúte. 
 

3. Výsledky Akcie sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia daru. 
Účastníci Akcie berú na vedomie, že nemôžu požadovať dar vo vyššej hodnote alebo vo väčšom 
množstve ako určí Vyhlasovateľ, a že nie sú oprávnení namiesto daru požadovať peňažné 
plnenie. Na dar v Akcii nemá účastník právny nárok a dar nie je možné vymáhať súdnou cestou. 
Vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s darom a 
jeho užívaním.  
 

4. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Akcie náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Akcii 
resp. so získaním darčeka v Akcii.  
 

 
 

V. Podmienky spracúvania osobných údajov 
 
 

1. Všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov a práv účastníka ako dotknutej osoby 
nájdete tu: https://www.upc.sk/onas/legal/privacy/.  
 

2. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov možno adresovať zodpovednej osobe 
prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@upc.sk. 

 
 
 
 

VI. 
Dary 

 
 

1. Každý účastník Akcie spĺňajúci podmienky uvedené v bode III. Podmienky účasti môže v závislosti 
od ceny objednanej služby získať jeden z nasledovných darčekov vo forme produktov tretích strán 
alebo služieb UPC, a to až do vyčerpania zásob: 

 
 
 
 
 
Cena* K službám o 1 darček na výber z možností 
K službám s cenou 
od 8,90€ - 13,89€  
 

o Samostatný Internet  300 
o Samostatná DTV Komfort 
 

o Lego City 60222 Ratrak 
o Lego City 60231 Zásahové vozidlo veliteľky 

hasičov 
o Lego City 60256 Pretekárske autá 
o Zriadenie Koncového bodu, inštalácia a 

aktivácia zadarmo,  
o Nájom druhého HD mediaboxu  zadarmo k 

DTV 
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K službám s cenou 
od 13,90€.  
 

o Internet 600, 1000 vrátane 
TV Start 

o Samostatný Internet 600, 
1000  

o Samostatná DTV Komplet 
o Balík služieb DTV Klasik, 

Komfort, Komplet spolu 
s Internetom 150, 300, 600, 
1000 

o Lego City 60222 Ratrak 
o Lego City 60231 Zásahové vozidlo veliteľky 

hasičov 
o Lego City 60256 Pretekárske autá 
o Lego City 60215 Hasičská stanica 
o Xiaomi Mi Band 5 
o Fujifilm Instax Mini 11 
o Xiaomi Mi Box S 
o Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite 
o Zriadenie Koncového bodu, inštalácia a 

aktivácia zadarmo 
o Nájom druhého HD mediaboxu zadarmo 

k DTV 
o Balík HBO na pol roka v cene DTV 

 
 

* Na účely Akcie sa cenou rozumie konečná cena objednávanej základnej služby DTV (Klasik, 
Komfort, Komplet) a/alebo Internetu vrátane nájomného za 1. prijímacie zariadenie (modem, set-
top box, CA modul) vrátane DPH.  

 
2. Bez ohľadu na počet služieb, ktoré si účastník v priebehu Akcie objedná, môže každý účastník 

v priebehu trvania Akcie získať najviac 1 darček. Uvedené platí i v prípade, že si účastník 
v priebehu trvania Akcie objedná viacero služieb postupne. V prípade, že účastník využíva služby 
Vyhlasovateľa na viacerých miestach inštalácie, platí uvedené pravidlo pre každé miesto 
inštalácie samostatne. Užívateľ má právo darček odmietnuť. 

 
3. Darček si bude môcť účastník prevziať osobne na Zákazníckom stredisku Vyhlasovateľa 

v Bratislave. Ak si účastník darček nemôže prevziať osobne, Vyhlasovateľ ho účastníkovi zašle  
prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na náklady Vyhlasovateľa. 

 
 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento štatút je uložený na nahliadnutie aj u Vyhlasovateľa Akcie v sídle Vyhlasovateľa na adrese 

Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava. 
 

2. V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi sa Akcie 
resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.  
 

3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom 04.09.2020.  


