
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – ZÁJAZD DO ANGLICKA NA ZÁPAS PREMIER 
LEAGUE  
 

1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Canal+ Luxembourg S. à r.l.; so sídlom Rue Albert 
Borschette 4, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 87.905, ktorá prevádzkuje 
obchodnú značku Skylink® (ďalej len „usporiadateľ“). Partnerom súťaže je spoločnosť 
Premier Sport Tour, s. r. o., so sídlom: Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava. 

 

2. Súťaž prebieha na území ́Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).  
 

Pod označením „Zájazd do Anglicka na zápas Premier League“ sa rozumie jedna súťaž, 
ktorá bude prebiehať v termíne 1.12. – 31.12.2022 (ďalej len „doba konania súťaže“) na 
súťažnej internetovej stránke usporiadateľa www.skylink.sk (ďalej len „súťažná 
internetová stránka“).  

Výsledky súťaže budú oznámené na súťažných internetových stránkach www.skylink.sk 
do štrnástich dní od dátumu ukončenia súťaže. V oznámení bude uvedené meno 
výhercu. Výherca dáva zapojením sa do súťaže svoj súhlas so zverejnením osobných 
údajov. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo 
telefónneho čísla.  

 

3. Skylink do súťaže poskytne nasledujúce výhry: 
 
• 1.cena  
1x zájazd do Londýna pre dve osoby na dve noci na zápas 11. 2. 2023 WHU – 
CHELSEA  
 
Zájazd obsahuje: 
1x vstupenka pre dve osoby na zápas 11. 2. 2023 WHU – CHELSEA + služby delegáta 
1x letenka z Bratislavy do Londýna pre dve osoby 
1x letenka z Londýna do Bratislavy pre dve osoby 
1x ubytovanie v 3* hoteli na dve noci pre 2 osoby 
 

             • 2.cena  
1x originálny dres Premier League 

 
 • 3. – 5.cena  
1x predplatné na 3 mesiace balíčka KOMBI+*  
 

 • 6. – 10.cena  
  1x balíček reklamných predmetov CANAL+ Spor 

	

*	V	prıṕade	výhry	súčasného	zákaznıḱa	Skylinku,	ktorý	aktuálne	čerpá	predplatné,	bude	aktuálne	predplatné	pozastavené	
a	nastavené	čerpanie	3	mesačného	predplatného	balıč́ka	Kombi+.	Po	jeho	skončenı	́dôjde	k	nastaveniu	pôvodného	balıč́ka.	V	prıṕade	výhry	
osoby,	ktorá	nie	je	zákaznıḱom	Skylinku,	dôjde	k	vytvoreniu	účtu	a	nastavenia	3	mesačného	predplatného	balıč́ka	Kombi+.	 

 

 



4. Účasťou v súťaži Zájazd do Anglicka na zápas Premier League účastník súhlasí s pravidlami 
tejto spotrebiteľskej súťaže. 

5. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky od 1.12.2022 do 31.12.2022 (“doba trvania 
súťaže”). 

6.Účastník je automaticky zaradený do súťaže s možnosťou výhry, pokiaľ si v období priebehu 
trvania súťaže aktivuje balíček CANAL+ Sport, KOMBI+ alebo KOMPLET, alebo pokiaľ bude mať  
aktívny balíček CANAL+ Sport, KOMBI+ alebo KOMPLET ku dňu 31. 12. 2022. 

7. Žrebovanie výhercov prebehne 10.1.2023, zo súťažiacich, ktorí majú v tom čase stále aktívnu 
službu Skylink Live TV a ktorí službu Skylink Live TV nezrušili. Žrebovanie sa uskutoční iba raz. 

8. Súťaže sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby, koneční spotrebitelia starší ako 18 rokov, ktorí 
splnili všetky uvedené  podmienky a nespadajú do okruhu osôb z tejto súťaže vylúčených 
(“účastníci súťaže”). 

9. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa či partnerských spoločností usporiadateľa a 
ich rodinní príslušníci. Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto súťaže považujú osoby 
tvoriace domácnosť alebo osoby blízke v zmysle Občianskeho zákonníka. 

10.Účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže iba raz.  

11.Každý víťaz bude osobne kontaktovaný v priebehu 2 pracovných dní od vyžrebovania víťazov. 

12.V prípade, že víťaz neodpovie v priebehu 10 pracovných dní, výhra bude udelená inému 
účastníkovi súťaže. Cena bude odovzdaná spôsobom, ktorý určí Skylink. Výhercovia sú povinní 
spolupracovať v záujme odovzdania a prevzatia cien. Skylink môže vylúčiť víťaza zo súťaže, ak 
neposkytne spoluprácu nevyhnutnú na odovzdanie ceny. 

13.Výhry sú neprenosné a nemožno ich zameniť za hotovosť ani za inú výhru. 

14. Ak si výherca nepraje získať cenu, bude z databázy vyžrebovaný nový výherca. 

15.Skylink neposkytuje záruku vzťahujúcu sa na predmet výhry; také nároky musí výherca 
uplatniť v rámci právnych predpisov u výrobcu/distribútora výhry, ktorého Skylink uvedie pri 
predaní výhry. 

16.Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže Skylinku súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov v súvislosti s jeho účasťou v tejto súťaži a so zverejnením svojho mena na webovej 
stránke www.skylink.sk  a na Facebooku Skylink SK. Spracovanie osobných údajov prebieha v 
súlade s nariadením GDPR. Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete 
tu https://www.skylink.sk/osobne-udaje.  

17.Za správnosť požadovaných údajov je zodpovedný účastník súťaže. Skylink nezodpovedá za 
nesprávne alebo neúplné údaje alebo za stratu údajov poskytnutých účastníkmi súťaže. Skylink 
nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre výhercovi a za škody vzniknuté počas 
doručenia/prepravy výhry. 

18.Skylink je oprávnený ukončiť súťaž podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho 
upozornenia bez toho, aby bola akýmkoľvek spôsobom povinná zaplatiť účastníkom súťaže 
náhradu škody. Oznámenie o zmene pravidiel či o zrušení súťaže vykoná usporiadateľ vhodným 
spôsobom; za taký spôsob sa považuje zverejnenie na internetovej stránke Skylinku. 

19.Účasť v súťaži je bezplatná. 



20.Ak je z ceny výhry splatná daň z hazardu, zaplatí ju Skylink. Skylink nezodpovedá za prípadné 
porušenie daňovej povinnosti alebo povinnosti uviesť výhru v daňovom priznaní zo strany 
výhercu. 

21.Skylink organizuje súťaž v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

22.Sťažnosti alebo otázky ohľadom súťaže môže účastník súťaže zaslať prostredníctvom 
kontaktných formulárov dostupných na www.skylink.sk 

23.Tieto podmienky súťaže platia ako doplnok k všeobecným obchodným podmienkam služby 
Skylink, ktoré sú k dispozícii na adrese www.skyllink.sk. Ak sa tieto podmienky súťaže líšia od 
ustanovení všeobecných obchodných podmienok služby Skylink, budú sa uplatňovať ustanovenia 
týchto podmienok súťaže. 

24. Pravidlá súťaže sú po celú dobu jej trvania k dispozícii na internetovej stránke www.skylink.sk 
 
 

 

 

 

 


