
 
Podmienky žrebovania 

„Pexeso 1%“ 
 

 
I. 

Vyhlasovateľ žrebovania 
 

1. Vyhlasovateľom žrebovania je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, 
829 48 Bratislava (ďalej len PSS).  
 

2. Cieľom žrebovania je podpora produktovej novinky v ponuke PSS „Úver už od 
1%“. 

 
II. 

Pravidlá žrebovania  
 

1. Do žrebovania bude zaradený každý, kto v stanovenom časovom limite 90 
sekúnd úspešne ukončí hru Pexeso prezentovanú na digitálnych reklamných 
citylightoch a vypíše svoju emailovú adresu. Každý účastník sa do žrebovania 
môže zapojiť aj viac krát. Digitálne reklamné citylighty spoločnosti QEX sú 
umiestnené v nákupných centrách Eurovea Bratislava, Polus Bratislava, Mlyny 
Nitra, MAX Trnava, Aupark Piešťany, MAX Trenčín, Aupark Žilina, MAX Žilina, 
MAX Poprad a Aupark Košice.  

 
2. Akcia bude prebiehať v termíne od 15. 4. do 14. 5. 2013. 

 
 

III. 
Žrebovanie 

 
1. Žrebovanie sa uskutoční 20. 5. 2013 za účasti notára. Do žrebovania budú 

zaradení všetci účastníci, ktorí splnia podmienky žrebovania. Vyžrebovaný 
bude jeden výherca, ktorý získa nepeňažnú výhru. 

 
2. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom emailu, najneskôr do 3 

pracovných dní od dátumu žrebovania.  
 
 

IV.  
Výhra 

 
1. Nepeňažnou výhrou je iPad Mini v hodnote 539 €. Výhra bude výhercovi 

doručená poštou, príp. odovzdaním osobne.  
 

2. Na výhru nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné vymeniť za 
hotovosť alebo požadovať miesto nej iné plnenie.  
 
 



V. 
Odovzdanie výhry 

 
1. Výherca je povinný na email vyhlasovateľa reagovať a poskytnúť mu údaje 

týkajúce sa spôsobu odovzdania výhry, najneskôr do 14 dní od doručenia 
emailovej výzvy.  
 

2. Výherca berie na vedomie, že ak tak do stanoveného termínu neučiní, stráca 
nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa žrebovania. Nárok 
na výhru stráca výherca aj v prípade, ak nebude ním nahlásená emailová 
adresa funkčná a znemožní tak doručenie oznámenia o výhre.  

 
VI. 

Zdanenie výhry 
 

1. Nakoľko nepeňažná výhra prevyšuje hodnotu 350 € je výherca povinný v 
zmysle platného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov uviesť výhru v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzickej osoby za 
kalendárny rok, v ktorom výhru získal.  

 
VII. 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Žrebovania sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a obchodní zástupcovia PSS, a. 
s. Zapojením sa do žrebovania vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa vyššie 
uvedenými ustanoveniami. 

 
2. Vyhlasovateľ žrebovania si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť 

pravidlá žrebovania, príp. žrebovanie úplne zrušiť a to bez udania dôvodu 
a stanovenia akejkoľvek náhrady.  

 
 
 


