
  

 

Pravidlá AKCIE 

" Pobyt v lyžiarskom stredisku Kitzbühel počas pretekov 77th Hahnenkamm 

World Cup Race Weekend " 

v rámci Vernostného programu MasterCard® Priceless Specials - Slovenská 

republika (ďalej len „pravidlá“) 

 

1. Pravidlá akcie "Pobyt v lyžiarskom stredisku Kitzbühel počas pretekov 77th 

Hahnenkamm World Cup Race Weekend" (ďalej len" akcia ") platí pre všetkých 

držiteľov debetných a kreditných kariet Mastercard od mBank (ďalej len" súťažiaci 

"). 

 

2. Debetné a kreditné karty Mastercard sú vydávané k produktom mBank, S.A. so 

sídlom vo Varšave, ul. Senatorska 18, Poľská republika, zapísaná v obchodnom 

registri na Obvodnom súde pre hl. mesto Varšavu, XII. Hospodárske oddelenie 

Celoštátneho súdneho registra, číslo záznamu KRS 0000025237, DIČ: 526-021-50-

88, vykonávajúca hospodársku činnosť v Slovenskej republike prostredníctvom 

pobočky banky pobočky banky mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IČ: 36 819 

638, so sídlom Bratislava, Pribinova 10, PSČ: 811 09, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1503/B. 

 

3. Organizátorom akcie je McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL 

ADVERTISING AGENCY so sídlom Praha 2, Riegrovy sady č. p. 28, PSČ 120 00, 

IČ: 170 46 041 (ďalej len "organizátor"). 

 

4. Súťaž prebieha v období 5. – 26. decembra 2016. 

 

5. Výhrou je jeden pobyt pre 2 osoby v hotelu Zur Tenne v Kitzbühelských Alpách 

v termíne 21. – 23. januára 2017. Zájazdu sa môže zúčastniť výherca a / alebo 

osoby ním určené z radov jeho rodiny či priateľov. Detského účastníka musí vždy 

sprevádzať jeho rodič či iný zákonný zástupca. 

 

Výhra zahŕňa: 

 dopravu na miesto a späť autobusom 

 2 noci v 4 * hoteli, Hotel Zur Tenne 

 luxusnú večeru po oba dva dni 

 sledovanie Slalom Race (Run 1 & 2) z tribúny Mastercard 

 Après-ski a ohňostroj 

 Lyžovanie v Kitzbühelských Alpách 

 Priceless prekvapenie 

 

Presná špecifikácia zájazdu (vrátane termínu konania, detailov programu, cesty a 

pod.) náleží výlučne organizátorovi. Všetky popisy a vyobrazenie výhry majú len 

ilustratívny charakter. Organizátor sám neorganizuje zájazd a nezodpovedá za 

jeho priebeh, ale iba uhradí cenu zájazdu v prospech výhercu u usporiadateľa; na 

čerpanie zájazdu sa potom vzťahujú aj podmienky usporiadateľa. 

 

6. Výhru získa súťažiaci, ktorý splní podmienky: 

a. v období 5. - 26. decembra 2016 uskutoční minimálne 3 transakcie 

platobnými kartami MasterCard od mBank pre akýchkoľvek 

partnerov zapojených do programu MasterCard Priceless Specials 

(aktuálny zoznam na www.specials.sk), a zároveň 

b. si najlepšie tipne odpoveď na súťažnú otázku. 

http://www.specials.sk/


  

 

V prípade zhody u viacerých súťažiacich rozhodne o výhercovi celkový objem týchto 

súťažných transakcií, v prípade aj tejto zhody skorší čas uskutočnenia prvej transakcie 

meraný na hodinu, minútu a sekundu. 

 

7. Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je držiteľom 

hlavnej kreditnej karty Mastercard od mBank (platí pre typ mKreditka, mKreditka 

e-Shop, mKreditka Plus a mKreditka Broker Consulting) alebo debetnej karty 

MasterCard od mBank (mKarta, Zlatá mKarta). Ak je k hlavnej kreditnej karte alebo 

debetnej karte vydaná aj dodatková karta alebo platobná nálepka, transakcie z 

oboch kariet sa sčítajú v prospech hlavnej kreditnej alebo debetnej karty. V prípade, 

že klient vlastní kreditnú aj debetnú kartu MasterCard od mBank, transakcie za 

jednotlivé karty sa nespočítavajú, ale počítajú sa samostatne za kreditnú 

a samostatne za debetnú kartu. 

 

8. Po skončení súťaže bude výherca mBank kontaktovaný za účelom udelenia súhlasu 

so spracovaním osobných údajov organizátorom a taktiež za účelom udelenia 

súhlasu podľa § 12 Občianskeho zákonníka spočívajúceho v udelení súhlasu na 

vyhotovenie fotografií, zvukového, obrazového a zvukovo-obrazového záznamu 

a použitie takýchto prejavov osobnej povahy, ktoré zaznamenávajú prevzatie výhry 

a/alebo inú účasť na marketingových akciách týkajúcich sa tejto akcie. Podmienkou 

získania výhry je úspešné spojenie organizátora s výhercom na základe 

kontaktných údajov (e-mail, tel. číslo) poskytnutých mBank organizátorovi po 

udelení uvedeného súhlasu. Pokiaľ ani po 3 pokusoch na každý z kontaktných 

údajov nebude spojenie úspešne nadviazané, bude výhra postúpená ďalšiemu 

výhercovi v poradí. 

 

9. Čerpanie výhry, tj. účasť na zájazde sa uskutoční na vlastné riziko výhercu a ním 

určeného spolucestujúceho, ktorí sú tiež povinní sami zodpovedne zvážiť a 

rešpektovať svoju zdravotnú a inú spôsobilosť účasti na zájazde. 

 

10. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dopĺňať a upravovať tieto 

čiastkové pravidlá akcie, prípadne akciu s okamžitou platnosťou prerušiť, odložiť 

alebo ukončiť. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené alebo upravené iba formou 

písomných dodatkov k tomuto dokumentu. 

 

V prípade porušenia ustanovení týchto pravidiel súťažiacim môže byť tento z akcie 

vylúčený.  

 

Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka. V prípade akýchkoľvek sporov sa súťažiaci, mBank a organizátor 

zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnou dohodou. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať 

namiesto odmeny akékoľvek iné plnenie.  

 

Ak by sa niektoré ustanovenia týchto Pravidiel stali neplatnými alebo neúčinnými v 

dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, použije sa všeobecný právny 

predpis, ktorý im je svojou povahou a účelom najbližší.  

 

Tieto pravidlá predstavujú jediný dokument stanovujúci podrobné pravidlá akcie.  Tieto 

Pravidlá sú k dispozícii na internetových stránkach mBank na adrese www.mBank.sk.  

 

V Bratislave, 2.12.2016 

http://www.mbank.sk/

