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Podmienky súťaže "Poplatok RTVS zadarmo 2020" 
 
1. Súťaž "Poplatok RTVS zadarmo 2020" prebieha v termíne od 1. 1. 2020 0:00 do 31. 1. 2020 do 23:59 (ďalej 

len "obdobie trvania súťaže"). 

2. Organizátorom súťaže je VIAMO, a.s. so sídlom Odborárska 21, 83102 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská 
republika, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 5747/B, IČO 47126221 (ďalej len "organizátor súťaže" alebo aj "VIAMO"). 

3. Do súťaže budú zaradení používatelia služby VIAMO – Platitelia, ktorí v období trvania súťaže splnia všetky 
nasledujúce podmienky: 

a) Osoba Platiteľ sa zapojí do súťaže tým, že počas trvania súťaže prostredníctvom aplikácie Tatra banka 
VIAMO, VÚB VIAMO alebo OTP VIAMO (ďalej len "aplikácia VIAMO") uskutoční aspoň jednu platbu s 
minimálnou sumou 2,32 EUR (dve eurá a tridsaťdva centov) na identifikátor príjemcu RTVS-POPLATOK 
registrovaný vo VIAMO na príjem platieb, a zároveň  

b) počas trvania súťaže, najneskôr do 31. 1. 2020 do 23:59, pošle na adresu info@viamo.sk číslo tejto 
platby (ID Platby), ktoré je uvedené v detaile transakcie v aplikácii VIAMO, 

4. Výhrou v súťaži je 20-krát finančná odmena vo výške vyžrebovanej platby, maximálne 55,68 EUR 
(päťdesiatpäť eúr a šesťdesiatosem	centov). 

5. Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 4. 2. 2020.  

6. Organizátor súťaže vykoná jedno kolo žrebovania, v ktorom vyžrebuje 20 (dvadsať) výhercov, ktorí získajú 
výhru podľa bodu 4 týchto súťažných podmienok. 

7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností: 

a) každý Platiteľ môže uskutočniť toľko platieb koľko chce, pričom do súťaže vstupuje každá jedna platba 
samostatne, spĺňajúca podmienky podľa bodu 3 týchto súťažných podmienok, 

b) každý Platiteľ môže získať výhru v tejto súťaži maximálne jeden krát, 

c) výhru môže získať aj osoba, ktorá v minulosti získala výhru alebo bonus v rámci inej súťaže alebo akcie 
vyhlásenej organizátorom súťaže kedykoľvek pred vyhlásením tejto súťaže,  

d) výhru nemôže získať zamestnanec VIAMO, as., 

8. Organizátor súťaže bude kontaktovať výhercov prostredníctvom e-mailovej adresy a/alebo telefónneho 
čísla, ktoré súťažiaci zadal pri aktivácii služby VIAMO a je evidovaná v jeho VIAMO profile. 

9. Organizátor súťaže zverejní výsledky žrebovania na svojej stránke www.viamo.sk po vykonaní žrebovania 
bez zbytočného odkladu. 

10. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 5 pracovných dní od 
upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 14 týchto súťažných podmienok, výherca stráca nárok 
na výhru a organizátor súťaže je opravený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, ak výherca výhru 
odmietne, výherca stráca nárok na výhru a organizátor súťaže je opravený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V 
prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať  prostredníctvom e-mailovej 
adresy a/alebo telefónneho čísla, ktoré má výherca evidované vo svojom VIAMO profile, výherca stráca 
nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. 

11. Organizátor súťaže pošle finančnú výhru na bankový účet výhercu (Platiteľa) prostredníctvom služby 
VIAMO na telefónne číslo evidované v jeho VIAMO profile. Organizátor súťaže pošle výhercovi výhru do 7 
pracovných dní od kontaktovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. 

12. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť ani iné plnenie. 

13. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže použije jeho e-mail na zaslanie  na zasielanie informácií  o 
priebehu súťaže a výsledku žrebovanie súťaže. 

14. Organizátor súťaže je oprávnený zo súťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí nesplnia súťažné podmienky, porušia 
súťažné podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. 

15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát 
elektronickými prostriedkami. 

16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť bez 
udania dôvodu. Každá zmena súťažných podmienok je účinná zverejnením priamo v súťažných 
podmienkach. 

17. Tieto podmienky súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 1. 2020. 


