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SÚŤAŽNÉ PODMIENKY – VIAMOCE 2017
VIAMO, a.s., Odborárska 21, 831 02 Bratislava – Nové Mesto, Slovenska republika, akciová spoločnosť zapísaná
Obchodným registrom Obchodného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5747/B, IČO 47126221,
týmto vyhlasuje, že poskytne Výhru (tak ako je definovaná v článku 2.1 a 2.2 nižšie) osobe, ktorá
splní podmienky podľa článku 1.1 týchto Podmienok Súťaže (Súťaž).
VIAMO, a.s. preto vydáva tieto Podmienky Súťaže podľa §850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v
znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník). Slová začínajúce s veľkými písmenami majú význam, aký sa
im pridelil vo Všeobecných obchodných podmienkach (VOP), v platnom znení alebo uviedli v týchto
Podmienkach Súťaže.
1. VZNIK NÁROKU NA VÝHRU
1.1 VIAMO, a.s. sa zaväzuje poskytnúť Výhru (tak ako je definovaná v článku 2.1 a 2.2 nižšie) osobe, ktorá
splní všetky nasledujúce podmienky:
a) Osoba Platiteľ sa zapojí do Súťaže tým, že počas trvania Súťaže prostredníctvom aplikácie VIAMO zaplatí
za tovar alebo služby obchodníkovi, čo znamená, že počas trvania Súťaže úspešne zrealizuje platbu na
identifikátor príjemcu (BID) registrovaný vo VIAMO na príjem platieb.
b) Osoba Platiteľ nie je zamestnancom VIAMO, a.s.;
c) Osoba Platiteľ bude vyžrebovaná VIAMO, a.s. podľa článku 3.1 týchto Podmienok Súťaže v jednom z Kôl
Súťaže (tak ako sú definované v článku 1.2d nižšie) spomedzi všetkých účastníkov Súťaže, ktorí splnili
podmienky podľa tohto článku písm. a) až c) (tak ako sú definované v článku 1.2 nižšie);
Ak účastník nesplní čo i len jednu podmienku podľa článku 1.1, nárok na Výhru mu nevznikne.
1.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností:
a) každý Platiteľ Súťaže môže uskutočniť toľko platieb, koľko bude chcieť, pričom do súťaže vstupuje každá
jedna platba samostatne. Šancu na výhru teda účastník Súťaže zvyšuje tým, že počas trvania Súťaže
zrealizuje čo najviac platieb.
b) účastník Súťaže, ktorý splní podmienky podľa článku 1.1 a) až c) týchto Podmienok Súťaže bude zaradený
do žrebovania o Výhry
c) Výhru môže získať aj osoba, ktorá v minulosti získala výhru / bonus v rámci inej súťaže / akcie vyhlásenej
VIAMO, a.s. kedykoľvek pred vyhlásením tejto Súťaže
d) každý Platiteľ Súťaže môže získať Výhru maximálne 4 krát, jednotlivé kolá Súťaže budú prebiehať v týchto
termínoch:
a. 1. žrebovanie sa uskutoční 4.12.2017 zo všetkých platieb zrealizovaných v období od 27.11.
(vrátane) do 3.12.2017 (vrátane)
b. 2. žrebovanie sa uskutoční 11.12.2017 zo všetkých platieb zrealizovaných v období od 4.12.
(vrátane) do 10.12.2017 (vrátane)
c. 3. žrebovanie sa uskutoční 18.12.2017 zo všetkých platieb zrealizovaných v období od
11.12. (vrátane) do 17.12.2017 (vrátane)
d. 4. žrebovanie sa uskutoční 27.12.2017 zo všetkých platieb zrealizovaných v období od
18.12. (vrátane) do 24.12.2017 (vrátane)
2. VÝHRA
2.1 VIAMO, a.s. poskytne v každom Kole Súťaže Výhru a to mobilný telefón Huawei P10 Lite pre
vyžrebovaného Platiteľa, ktorý splní podmienky podľa článku 1.1 týchto Podmienok Súťaže.
2.2 VIAMO, a.s. poskytne v každom Kole Súťaže Výhru v sume vyžrebovanej platby pre vyžrebovaného
Platiteľa, ktorý splní podmienky podľa článku 1.1 týchto Podmienok Súťaže.
2.3 VIAMO, a.s. telefonicky kontaktuje Výhercu na telefónne číslo uvedené v jeho VIAMO profile, z ktorého bola
realizovaná platba a zašle do 14. dní od žrebovania Výhru prostredníctom kuriéra na adresu, ktorú mu Výherca
poskytne.
2.3 VIAMO, a.s. si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka Súťaže zo Súťaže a účastníkovi Súťaže, ktorý splnil
príslušné podmienky Súťaže nárok na Výhru zaniká v prípade, že:
a) VIAMO, a.s. má dôvodné podozrenie, že sa účastník Súťaže dopustil akéhokoľvek podvodu. V takomto
prípade má VIAMO, a.s. právo podať oznámenie na príslušný úrad činný v trestnom alebo priestupkovom
konaní,
b) VIAMO, a.s. má dôvodné podozrenie, že sa účastník Súťaže dopustil zneužitia Podmienok Súťaže alebo
konal v rozpore s dobrými mravmi,
c) účastník Súťaže splnil podmienky podľa týchto Podmienok Súťaže ľstivým konaním resp. konaním, ktoré
by bolo možné označiť za podvodné.
3. ŽREBOVANIE
3.1 VIAMO,a.s. vykoná žrebovanie v 4 kolách (tak ako sú definované v článku 1.2 vyššie) pričom v každom z
uvedených termínov vyžrebuje:
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jedného Výhercu (Platiteľa) Výhry podľa bodu 2.1. týchto Podmienok Súťaže spomedzi všetkých
účastníkov Súťaže, ktorý splnil Podmienky pre získanie výhry za dané obdobie žrebovania a
jedného Výhercu (Platiteľa) Výhry podľa bodu 2.2. týchto Podmienok Súťaže spomedzi všetkých
účastníkov Súťaže, ktorý splnil Podmienky pre získanie výhry za dané obdobie žrebovania a
rovnaký počet Náhradníkov (Platiteľov) Výhry vyžrebovaných podľa bodu a) vyššie, ktorému vznikne nárok
na Výhru za podmienok podľa bodu 3.2. týchto Podmienok Súťaže.

3.2 Pokiaľ Výhercovi vyžrebovanému podľa článku 3.1.a) b) zanikne nárok na Výhru z akéhokoľvek dôvodu
podľa týchto Podmienok Súťaže, nárok na Výhru vzniká Náhradníkovi vyžrebovanému podľa článku 3.1.c).
3.3 V prípade, ak aj Náhradníkovi zanikne nárok na Výhru z akéhokoľvek dôvodu podľa týchto Podmienok
Súťaže, VIAMO, a.s. si vyhradzuje právo nevykonať opätovné žrebovanie.
4. ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
4.1 Bez zbytočného odkladu po vykonaní žrebovania, VIAMO, a.s. zverejní výsledky žrebovania daného kola na
svojej stránke www.viamo.sk.
5. DOBA PLATNOSTI SÚŤAŽE, ZMENA PODMIENOK, ZODPOVEDNOSŤ A ODVOLANIE SÚŤAŽE, ĎALŠIE
USTANOVENIA
5.1 Podmienky tejto Súťaže možno splniť od 27.11.2017 (vrátane) do 24.12.2017 (vrátane).
5.2 VIAMO, a.s. má právo pred uplynutím Platnosti Súťaže meniť Podmienky Súťaže ako aj Platnosť Súťaže;
toto právo môže VIAMO, a.s. uplatniť kedykoľvek pred uplynutím Platnosti Súťaže a vždy rovnakým spôsobom
ako uverejnila samotnú Súťaž. Zmeny Podmienok Súťaže sa stávajú účinné 5. dňom od zverejnenia.
5.3 Pred uplynutím Platnosti Súťaže môže VIAMO, a.s. odvolať Súťaž len zo závažných dôvodov, najmä, nie
však len v prípade ak okolnosti, z ktorých VIAMO, a.s. zrejme vychádzala pri vyhlásení tejto Súťaže, sa do tej
miery zmenili, že od VIAMO, a.s., nemožno rozumne požadovať, aby poskytla Výhru. Odvolanie Súťaže pred
uplynutím Platnosti Súťaže je VIAMO, a.s. povinná oznámiť rovnakým spôsobom ako uverejnila Súťaž.
5.4 Ak VIAMO, a.s. uplatní právo na odvolanie Súťaže podľa článku 5.3., žiadnemu z účastníkov nevznikne voči
VIAMO, a.s. (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody, ani (iii) žiadny iný nárok akejkoľvek povahy.
5.5 VIAMO, a.s. má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v Súťaži jednotlivými súťažiacimi.
VIAMO, a.s. rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže a jej realizácie.
5.6 Žrebovanie zabezpečuje VIAMO, a.s.. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania účastníka
Súťaže voči priebehu Súťaže, priebehu žrebovania alebo výsledku žrebovania.
5.7 Účasť v Súťaži ani výhru v Súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Tieto Podmienky Súťaže sú osobitnými podmienkami podľa OP. Preto ak ste sa zapojili do Súťaže, platia pre
Vás okrem týchto Podmienok Súťaže aj Obchodné podmienky jednorazového príjemcu VIAMO, Obchodné
podmienky príjemcu VIAMO, Obchodné podmienky partnerských bánk v platnom znení.
6.2 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok Súťaže stanú neplatnými, neúčinnými alebo spornými v
dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, použije sa taký všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý je im svojou povahou a účelom najbližší.
6.3 Ak sa tieto Podmienky Súťaže odvolávajú na všeobecne záväzné právne predpisy, rozumejú sa nimi právne
predpisy platné a účinné v Slovenskej republike.
6.4 Tieto Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.11.2017
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