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Pravidlá marketingovej akcie – Tablety 

 
I. Organizátor 

Usporiadateľom súťaže je mBank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom 
Senatorska 18, Varšava, 00-950, Identifikačné číslo: 001254524, zapísaná v Národnom 
súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava, 12. Obchodné oddelenie, pod 

číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom 
organizačnej zložky: mBank S. A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 

Bratislava, IČO: 36819638, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
oddiel: PO, vložka 1503/B (ďalej len „mBank“), ktorý v súlade s ustanovením § 850 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje nasledovnú 

akciu. 
 

II. Termín a miesto konania akcie 
Marketingová akcia (ďalej len „akcia“) prebieha v období od 21.07.2015 do 31.08.2015 

alebo do vyčerpania zásob poskytovaných tabletov podľa pravidiel tejto akcie (ďalej len 
„súťažné obdobie“). 
 

III. Účastníci akcie, podmienky akcie 
Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne právne spôsobilá, 

ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky, t.j. ktorá: 
 podá v priebehu súťažného obdobia žiadosť o refinancovanie pôžičky z inej banky do 

mBank (ďalej len „Produkt“) a do poľa PROMO akcia uvedie „TABLET“; 

 v priebehu súťažného obdobia podpíše zmluvu k Produktu, pričom ten bude následne v 
súlade s Obchodnými podmienkami poskytovania úveru mPôžička Plus schválený a 

klientom načerpaný;  
 novo načerpaný Produkt bude v minimálnej výške 4.000 Eur; 
 po dobu konania akcie a nasledujúcich 12 mesiacov po ukončení, nezrealizuje aktivity 

vedúce k ukončeniu Produktu alebo jeho celkovému splateniu. 
 

IV. Odmena 
Splnením podmienok akcie klient získava nárok na tablet LENOVO IdeaTab A8. Tablet bude 
do 20 pracovných dní od čerpania Produktu zaslaný na pobočku, ktorú klient v žiadosti o 

Produkt zadal ako preferované miesto kontaktu alebo bude doručený kuriérom. Klient bude 
o získaní tabletu a spôsobu jeho zaslania informovaný e-mailom.  

 
V prípade, že klient v priebehu konania akcie a nasledujúcich 12 mesiacov po ukončení 
akcie podnikne kroky vedúce k ukončeniu zmluvy o Produkte vrátane jeho celkového 

splatenia, mBank je oprávnená požadovať vrátenie odmeny v dôsledku nesplnenia 
podmienok akcie. 

 
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú vecné 
odmeny, ktorých hodnota presahuje sumu 350,00 € vrátane DPH, predmetom dane z 

príjmov fyzických osôb. Za zdanenie odmeny z tejto akcie zodpovedá klient. 
 

V. Reklamácia 
Reklamácie musia obsahovať meno, priezvisko a korešpondenčnú adresu klienta, ďalej 

presný popis vzniknutej situácie, ktorej sa reklamácia týka. 
Reklamáciu je možné podať do 30 dní od posledného možného termínu pre odovzdanie 
odmeny uvedenej v bode IV. týchto pravidiel. Na reklamácie podané po tomto termíne sa 

neprihliada. 
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VI. Ďalšie ustanovenia 
mBank si vyhradzuje právo tieto pravidlá pozmeniť alebo upraviť alebo akciu odvolať zo 
závažných dôvodov najmä, avšak nielen, ak by mBank hrozila škoda v dôsledku zmeny 

okolností, ktoré nemohol v čase vyhlásenia akcie predvídať. Tieto pravidlá môžu byť 
pozmenené alebo upravené mBank iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. 

Odvolanie akcie musí byť zverejnené rovnakým spôsobom akým bola zverejnená akcia. 
 
mBank si vyhradzuje právo vylúčiť z akcie účastníkov akcie, u ktorých vznikne dôvodné 

podozrenie, že ich konanie je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov, týchto podmienok akcie, všeobecných obchodných podmienok či obchodných 

podmienok pre príslušný produkt alebo v rozpore s dobrými mravmi. Na právne vzťahy 
neupravené týmito pravidlami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade akýchkoľvek sporov sa 

účastníci akcie ako aj mBank zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnou dohodou. 
 

Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie je k dispozícii na internetových stránkach mBank. 
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zahájenia akcie, t.j. od 
21.07.2015. 

 
 

 
V Bratislave, 20.07.2015 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

 

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, 
vložka číslo: 1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156, IČ DPH: SK 2022429156 tel. č.: +421 2 68 23 03 01, fax: +421 2 68 23 03 00, www.mBank.sk, 

e-mail: kontakt@mBank.sk 

 

Dodatok č. 1 k Pravidlám marketingovej akcie 
“Tablety“ 

(ďalej len „Dodatok“) 

 
 
mBank SPÒLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, 

Identifikačné číslo:001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v 

meste Varšava, 12. Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území 

Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, 

so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156, IČ DPH: 

SK2022429156 (ďalej len „mBank“ alebo „Usporiadateľ“) týmto vyhlasuje, že prostredníctvom 

tohto Dodatku sa menia Pravidlá a podmienky akcie „Tablety“ (ďalej len „Pravidlá“) nasledovne: 

 

1. PREDMET DODATKU 

 

1. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl. VI. Pravidiel sa akcia predlžuje, pričom akcia 

prebieha do vyčerpania zásob, najneskôr však do 30.9.2015. 

 

2. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl. VI. Pravidiel sa do čl. III. Účastníci akcie, 

podmienky akcie sa doplňuje nasledovná úprava: 

 podá v priebehu súťažného obdobia žiadosť o refinancovanie pôžičky z inej banky do mBank alebo 

zlúčenie úverov (ďalej len „Produkt“) a do poľa PROMO akcia uvedie „TABLET“; 

 v priebehu súťažného obdobia podpíše zmluvu k Produktu, pričom ten bude následne v súlade s 

Obchodnými podmienkami poskytovania úveru mPôžička Plus schválený a klientom načerpaný;  

 novo načerpaný Produkt bude v minimálnej výške 3.500 Eur; 

 po dobu konania akcie a nasledujúcich 12 mesiacov po ukončení, nezrealizuje aktivity vedúce k 

ukončeniu Produktu alebo jeho celkovému splateniu. 

 

 

3. Ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú nezmenené. 

 

2. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMIEN 

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke 

Usporiadateľa, t. j. od 1.9.2015.  

 

2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa 

www.mbank.sk. 

 

 
 

 

v Bratislave, dňa 31.8.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbank.sk/
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Dodatok č. 2 k Pravidlám marketingovej akcie 
“Tablety“ 

(ďalej len „Dodatok“) 

 
 
mBank SPÒLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, 

Identifikačné číslo:001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v 

meste Varšava, 12. Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území 

Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, 

so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156, IČ DPH: 

SK2022429156 (ďalej len „mBank“ alebo „Usporiadateľ“) týmto vyhlasuje, že prostredníctvom 

tohto Dodatku sa menia Pravidlá a podmienky akcie „Tablety“ (ďalej len „Pravidlá“) nasledovne: 

 

1. PREDMET DODATKU 

 

1. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl. VI. Pravidiel sa akcia predlžuje, pričom akcia 

prebieha do vyčerpania zásob, najneskôr však do 31.10.2015. 

 

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú nezmenené. 

 

2. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMIEN 

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke 

Usporiadateľa, t. j. od 1.10.2015.  

 

2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa 

www.mbank.sk. 

 

 
 

 

v Bratislave, dňa 30.9.2015 
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Dodatok č. 3 k Pravidlám marketingovej akcie 
“Tablety“ 

(ďalej len „Dodatok“) 

 
 
mBank SPÒLKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, 

Identifikačné číslo:001254524, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v 

meste Varšava, 12. Obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000025237, podnikajúca na území 

Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, 

so sídlom: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1503/B, IČO: 36 819 638, DIČ: 2022429156, IČ DPH: 

SK2022429156 (ďalej len „mBank“ alebo „Usporiadateľ“) týmto vyhlasuje, že prostredníctvom 

tohto Dodatku sa menia Pravidlá a podmienky akcie „Tablety“ (ďalej len „Pravidlá“) nasledovne: 

 

1. PREDMET DODATKU 

 

1. Na základe rozhodnutia Usporiadateľa v súlade s čl. VI. Pravidiel sa akcia predlžuje, pričom akcia 

prebieha do vyčerpania zásob, najneskôr však do 30.11.2015. 

 

2. Ostatné ustanovenia Pravidiel ostávajú nezmenené. 

 

2. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMIEN 

 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke 

Usporiadateľa, t. j. od 1.11.2015.  

 

2. Úplné znenie Pravidiel a tohto Dodatku je k dispozícii na internetových stránkach Usporiadateľa 

www.mbank.sk. 

 

 
 

 

v Bratislave, dňa 30.10.2015 

 

 

 

 

 

 

http://www.mbank.sk/

