
Štatút súťaže: Vyhrajte poukaz na pobyt v hoteli Kempinski 

 

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 štatút súťaže na získanie odmeny (ďalej len „akcia“). 

 

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

 

Podmienky a pravidlá akcie: 

 Do žrebovania budú zaradení klienti, ktorým boli schválené žiadosti o Pôžičku Cetelem 

v rozmedzí od 2.000,-  do 50 000,- EUR z obdobia od 01.07. do 31.08. 2021, a ktorým bola 

doručená ponuka formou e-mailovej komunikácie alebo výpisu z kreditnej karty v mesiaci júl a 

august 2021 (ďalej aj ako „klienti“) 

 Vyžrebovanie výhercu prebehne po ukončení súťažného mesiaca nasledovne:  

 1. kolo- 20.08.2021– zaradení budú klienti z obdobia od 01.07. 2021  do  31.07.2021. 

 2. kolo- 20.09.2021– zaradení budú klienti z obdobia od 01.08. 2021 do 31.08.2021. 

 

 Odmena:  

Poukaz na 3 dňový pobyt v Grand Hotel Kempinski High Tatras v hodnote 963 €, zahŕňa 

welcome drink, bufetové raňajky, vstup do Zion Spa Luxury, večeru formou polpenzie denne (3-

chodové menu) a vonkajšie parkovanie. 

  

 Podmienky využitia odmeny: Poukaz je platný 1 rok od dátumu vystavenia. Termín pobytu si 

rezervuje klient priamo v hoteli telefonicky alebo e-mailom.  

 Poukaz je prenosný – môže ho využiť aj iná osoba ako výherca. Platí pre 2 osoby. 

 Klient sa do jednotlivých kôl akcie zapojí automaticky po schválení Pôžičky Cetelem. 

 Do akcie je možné zapojiť sa kedykoľvek počas trvania akcie. 

 Pôžičky schválené v jednom súťažnom mesiaci sa neprenášajú do nasledujúcich kôl akcie.  

 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. 

 Z účasti v ponuke sú vylúčení zamestnanci BNPP PF ako aj zamestnanci akejkoľvek inej 

spoločnosti zo 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 vyhlásenými podmienkami akcie, 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 BNPP PF. Počas 

rozhovoru bude dohodnutý čas a spôsob odovzdania výhry. 

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

internetovej a facebookovej stránke vyhlasovateľa. 

 

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/kempinski, 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 dňa 29. júna 2021 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

SA,  

pobočka zahraničnej banky  

Riaditeľ súťaže 

 

http://www.cetelem.sk/

