
REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ AKCIA PRE KLIENTOV 

 

Poskytnite alebo aktualizujte emailový kontakt a získajte odmenu 

(ďalej v texte ako „akcia“) 

 
Poskytnite alebo aktualizujte si Váš emailový kontakt cez apku George a dostanete automaticky 

odmenu, ktorú Vám pripíšeme na Váš účet najneskôr v priebehu októbra 2020. Zmenu, resp. 
aktualizáciu emailového kontaktu je potrebné vykonať do 31.8.2020. 

 

PODMIENKY AKCIE 
 

1. Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom akcie je Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 

832 37 Bratislava, IČO: 00151653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

odd. Sa, vložka 601/B (ďalej len “ SLSP“).  

 

2. Akcia je určená pre vybraných klientov SLSP z kampane Poskytnite alebo aktualizujte emailový 

kontakt a získajte odmenu, t.j. klientov, ktorí majú v SLSP osobný účet a nemajú vyplnený 

emailový kontakt (ďalej aj ako „účastníci súťaže“). 

 

3. Účastníci súťaže  sú oslovení prostredníctvom SMS s URL linkom na landing page. Účastníkmi 

súťaže sú tí klienti SLSP, ktorí do dňa ich oslovenia neodvolali ich súhlas so 

zasielaním marketingových aktivít SLSP. 

 

4. Akcia prebieha v období od 21.8.2020 do 31.8.2020. 

 

5. Cieľom akcie je poskytnutie alebo aktualizovanie emailového kontaktu cez apku George. 

 

6. Získanie odmeny vo výške 5,-eur je podmienené poskytnutím alebo aktualizovaním 

emailového kontaktu. 

 

7. V prípade, že poskytnutie alebo aktualizovanie emailového kontaktu cez apku George 

neprebehne z akéhokoľvek dôvodu úspešne, odmena nebude poskytnutá a jej neposkytnutie 

nie je následne právne vymáhateľné.  

 

8. Odmena bude pripísaná na účet toho klienta – účastníka súťaže v SLSP, ktorý poskytol alebo 

aktualizoval emailový kontakt a to najneskôr do konca októbra 2020.  

 

9. Tieto podmienky akcie a ani komunikácia tejto akcie na propagačných materiáloch 

nepredstavujú právne záväznú ponuku, má len informačný charakter. 

 

10. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach v tejto akcii rozhoduje s konečnou platnosťou 

organizátor akcie. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť 

alebo zrušiť pred uplynutím doby trvania akcie, či jednostranne zmeniť, upraviť alebo doplniť 

jej podmienky po celú dobu jej trvania, a to tak, že všetky tieto zmeny a úpravy podmienok 

akcie vyhlási a sprístupní verejnosti na www.slsp.sk , kde sú tak vždy k dispozícii aktuálne 

platné podmienky akcie.  

 

http://www.slsp.sk/


 

V Bratislave dňa  

 

 

vyhlasovateľ akcie      organizátor akcie  

   

 

 


