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Štatút akcie „Získaj hodinky Apple Watch Series 3“ 
 
Spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, 
Francúzsko, zapísaná v Registri obchodu a spoločností vedenom Obchodným súdom v Paríži pod č. 542 
097 902,  konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 
258 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Po, vložka č. 2990/B (ďalej 
aj ako „vyhlasovateľ“ alebo „BNPP PF“) v súlade s § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení adresuje klientom verejný prísľub na získanie Odmeny (ďalej len „akcia“). 
 

Pravidlá stanovené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených klientov. 

Do žrebovania budú zaradení klienti, ktorí splnia všetky nižšie uvedené podmienky akcie. 

 

Podmienky a pravidlá akcie: 

 Akcia prebieha od 10. mája 2021 do 30. mája 2021 a je rozdelená na tri samostatne vyhodnotené 

súťažné týždne.  

 Vyžrebovanie výhercu prebehne po ukončení súťažného týždňa nasledovne:  

 Dátum žrebovania: Vyhodnotený súťažný týždeň trvajúci: 

1. 19. mája 2021 Od 10. mája 2021, 00:00 do 16. mája 2021, 23:59 

2. 26. mája 2021 Od 17. mája 2021, 00:00 do 23. mája 2021, 23:59 

3. 02. júna 2021 Od 24. mája 2021, 00:00 do 30. mája 2021, 23:59 

 V každom súťažnom týždni sa hrá o jedny hodinky Apple Watch Series 3. Celkovo sa hrá o tri kusy 

hodiniek. 

 Do akcie bude zaradený každý existujúci klient BNPP PF, ktorý:  

a) Je držiteľom kreditnej karty Cetelem (klient), fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne 

úkony, v čase zapojenia do akcie dovŕšila osemnásty rok veku a má trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky.  

b) Nebude v omeškaní so zaplatením minimálnej splátky. 

c) Počas jedného súťažného týždňa akcie zrealizujete transakcie v celkovej hodnote minimálne 

200 eur.  

d) Započítavajú sa tieto typy transakcií, možná je aj ich kombinácia: 

 platba u obchodníka cez POS terminál 

 výber hotovosti z bankomatu na Slovensku alebo v zahraničí  

 prevod finančných prostriedkov na účet klienta alebo na iný účet vedený v banke na 

Slovensku 

 prevod finančných prostriedkov na adresu klienta 

 nákup v internetovom obchode 

 Do akcie je možné zapojiť sa kedykoľvek počas trvania akcie. 

 Klient sa do jednotlivých kôl akcie zapojí splnením podmienok z bodov a) až d). 

 Transakcie započítané v jednom súťažnom týždni sa neprenášajú do nasledujúcich kôl akcie. Pre účasť 

v každom súťažnom týždni je potrebné splniť podmienky akcie v bodoch a) až d) opätovne nanovo. 

 Vyžrebovaním sa súťažiaci stáva výhercom. 

 Každý súťažiaci sa môže stať výhercom iba jedenkrát počas celého trvania akcie. 

 V rámci akcie je možné vyhrať iba jednu výhru. 
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 V prípade, že bude výherca opätovne vyžrebovaný v ďalších súťažných týždňoch, bude sa pokračovať 

v žrebovaní, kým nebude vyžrebovaný klient, ktorý ešte nevyhral.  

 Z účasti v ponuke sú vylúčení zamestnanci BNPP PF ako aj akejkoľvek spoločnosti skupiny BNP 

PARIBAS. 

 V prípade, ak klient nespĺňa čo i len jednu z vyššie uvedených podmienok na účasť v akcii, bude 

z akcie vyradený.  

 Účasť, ktorá je v rozpore s týmito vyhlásenými podmienkami, je neplatná.  

 Klient môže kedykoľvek počas trvania akcie svoju účasť v akcii, napriek tomu, že spĺňa všetky 

podmienky, ukončiť písomným oznámením doručeným BNPP PF. Jeho účasť zaniká doručením tohto 

oznámenia BNPP PF.  

 V prípade zistenia neoprávnenosti účasti klienta v akcii alebo v prípade zistenia iného porušenia 

podmienok akcie má BNPP PF právo okamžite vyradiť klienta z akcie. 

 Výhra bude oznámená výhercovi telefonicky na mobilné číslo evidované v banke. Počas rozhovoru sa 

dohodne čas a spôsob odovzdania výhry. 

 Krstné meno, začiatočné písmeno priezviska a mesto bydliska výhercu bude uverejnené na 

internetovej a facebookovej stránke vyhlasovateľa. 

 

Daňová povinnosť: Zdanenie sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Za odvedenie dane zodpovedá klient. 

Súdne vymáhanie výhry: výhra nie je vymáhateľná súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. 

V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení 

resp. nesplnení BNPP PF. 

Zmena podmienok a/alebo odvolanie akcie: BNPP PF si vyhradzuje právo na zmenu štatútu akcie, ako 

napríklad: upraviť dobu trvania tejto akcie, meniť podmienky tejto akcie alebo tiež túto akciu odvolať. 

Toto právo môže BNPP PF uplatniť kedykoľvek a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. 

Zmenu podmienok súťaže sa BNPP PF zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo 

k zverejneniu akcie. Zmeny podmienok akcie alebo odvolanie akcie sa stávajú účinné dňom ich 

zverejnenia. Ak BNPP PF uplatní právo na odvolanie akcie, žiadnemu z klientov nevznikne nárok voči 

BNPP PF na náhradu škody, ani žiadny iný nárok akejkoľvek povahy. Klient si je vedomý, že mu 

v súvislosti s účasťou v akcii nevznikli žiadne náklady, ktorých vynaloženie by inak mohlo zakladať nárok 

na náhradu škody. Verejný prísľub je zverejnený na internetovej stránke vyhlasovateľa 

www.cetelem.sk, pričom nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia. Originál je uložený v sídle 

spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky Karadžičova 2, 811 09 

Bratislava.  

Klient splnením podmienok na zapojenie do akcie v zmysle tohto štatútu, vyjadruje svoj súhlas s 

pravidlami a podmienkami štatútu stanovenými týmto štatútom. BNPP PF si vyhradzuje právo 

neposkytnúť výhru v prípade, ak klient nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto štatútu. 

BNPP PF nehradí klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s výhrou alebo plnením 

podmienok tohto štatútu. 

 
V Bratislave, 15. apríla 2021 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,  

pobočka zahraničnej banky 
 

http://www.cetelem.sk/

