
 

 

 

 

 

 
 

Štatút reklamnej a propagačnej kampane: 

„S nami máte 3 mesiace bez poplatkov“ (ďalej len 

„Štatút“) 

 
1. Organizátor Kampane 

Obchodné meno: Ticket Service, s.r.o. 

Sídlo: Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 

IČO: 52 005 551 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 

132404/B [ďalej len „Ticket Service“ alebo „Organizátor“]. 

 

2. Trvanie Kampane 

Od 01. 01. 2021 do 28. 02. 2021 (ďalej len „Trvanie Kampane“) Ticket Service ako 

Organizátor uvádza propagačnú kampaň „S nami máte 3 mesiace bez poplatkov“ 

(ďalej len „Kampaň“) s cieľom podporiť predaj stravných lístkov a stravovacej karty 

Ticket Restaurant®. 

 

3. Účastníci Kampane 

Do Kampane sa môžu dobrovoľne zapojiť všetci záujemcovia-podnikateľské 

subjekty, ktorí počas Trvania Kampane zrealizujú prvú objednávku stravných lístkov 

alebo stravovacej karty Ticket Restaurant® v Ticket Service (ďalej len „Účastníci 

Kampane“) a splnia podmienky na získanie benefitu podľa bodu 5. tohto Štatútu 

(ďalej len „Podmienky Benefitu“). 

 

4. Benefit 

4.1 Počas Trvania Kampane majú Účastníci Kampane realizujúci svoju prvú 

objednávku stravných lístkov alebo stravovacej karty Ticket Restaurant® 

prostredníctvom www.rychlaobjednavka.sk alebo telefónneho čísla 02/50707223  

možnosť získať na svoju objednávku Benefit – 100% zľavu z poplatku za doručenie 

prvej objednávky kariet, 100% zľavu z poplatku za kartu pri prvej objednávke kariet 

a zároveň všetci klienti, ktorý zrealizujú svoju prvú objednávku stravných lístkov alebo 

stravovacích kariet získavajú 100% zľavu z poplatku za sprostredkované stravovacie 

služby na každú svoju ďalšiu objednávku, ktorú zrealizujú v období od 1. 3. 2021 do 

31. 5. 2021. Taktiež sú všetci klienti zaradený do žrebovania o 1x kávovar v hodnote 

500€, 1x pitný režim na 3 mesiace v celkovej hodnote 300€ a 1x ovocný deň v počte 

3x v celkovej hodnote 150€. 

4.2 Poplatkom za doručenie sa rozumie Poplatok za doručenie balíku na miesto 

v rámci SR určené Klientom (na jedno miesto doručenia)podľa platného Sadzobník 

odmeny a poplatkov Ticket Restaurant® – e- Stravovacia Poukážka – klient. 
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4.3 Poplatkom za kartu sa rozumie Poplatok za vydanie 1 ks bezkontaktnej TR karty 

podľa platného Sadzobník odmeny a poplatkov Ticket Restaurant® – e- Stravovacia 

Poukážka – klient. 

4.4 Poplatkom za sprostredkované stravovacie služby sa rozumie poplatok vyčíslený 

z celkového súčtu hodnôt poukážok objednaných jednou objednávok. 

 

5. Výhra 

5.1 Výhru v podobe 1x kávovar v hodnote 500€, 1x pitný režim na 3 mesiace 

v celkovej hodnote 300€ a 1x ovocný deň v počte 3x v celkovej hodnote 150€, 

získajú 3 klienti (ďalej len „výhercovia“), ktorí v období trvania kampane zrealizujú 

svoju prvú objednávku stravných lístkov alebo stravovacích kariet Ticket Restaurant®. 

5.2 Žrebovanie sa uskutoční 15. 03. 2021. 

5.3 Výhercovia budú o výhre informovaní e-mailom alebo telefonicky. Spôsob 

a miesto odovzdania výhry bude dohodnuté medzi zástupcom spoločnosti 

a výhercom. 

5.4 Výhra kávovar bude výhercovi odovzdaná do 31.03.2021. Pri výhrach pitný režim 

a ovocný deň budú termíny jednotlivých odovzdávok individuálne dohodnuté 

s výhercami v deň žrebovania. V prípade, ak výherca neposkytne spoločnosti 

súčinnosť potrebnú na odovzdanie výhry, výherca stráca na výhru nárok. V prípade,  

že výherca výhru odmietne, výherca stráca nárok na výhru. V prípade, že sa 

spoločnosti nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov, 

ktoré jej výherca poskytol, stráca výherca nárok na výhru. Výhra bude výhercovi 

zaslaná kuriérom alebo odovzdaná osobne v pobočke Edenred. 

5.5 Ak si výherca výhru neprevezme v stanovenom termíne, alebo sa vzdá nároku na 

svoju výhru, výhra prepadá v prospech Edenred. 

5.6 Výhra nie je právne vymáhateľná. Výhru nie je možné previesť na inú osobu, 

vyplatiť v hotovosti, ani za ňu poskytnúť inú vecnú náhradu. Edenred si vyhradzuje 

právo nahradiť výhru uvedenú v týchto pravidlách výhrou podobného typu a 

hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane Edenred 

nebude možné sľúbenú výhru zadovážiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. 

5.7 Firma a obec/mesto výhercu môžu byť zverejnené na webe alebo Facebook 

profile Spoločnosti. 

5.8 Použitie výhry je na výhercovi, Edenred nepreberá za použitie výhry žiadnu 

zodpovednosť a nezodpovedá za akékovľvek ujmy, ktoré účastníkovi alebo 

prípadne tretej osobe vzniknú v súvislosti s užívaním výhry. Za vady spojené s užívaním 

výhry nenesie spoločnosť žiadnu zodpovednosť. Výhru nie je možné reklamovať 

v spoločnosti Edenred. Prípadné reklamácie je výherca povinný uplatňovať priamo 

u dodávateľa výhry. 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Podmienky Benefitu 

Na získanie Benefitu je potrebné splniť nasledujúce Podmienky Benefitu: 

a] Učastník Kampane je novým klientom na stravné lístky alebo stravovacie karty  

Edenred Slovakia, s.r.o. alebo Ticket Service, s.r.o v období od 01.01.2021 až do  

28. 02.2020. 

b] Účastník Kampane zrealizuje prostredníctvom www.rychlaobjednavka alebo 

telefónneho čísla 02/5070 7223 svoju prvú objednávku stravných lístkov alebo 

stravovacej karty Ticket Restaurant® počas Trvania Kampane. 

c] Účastník Kampane nie je vylúčený z Kampane v zmysle bodu 7. Štatútu. 

 

7. Vylúčenie z Kampane 

7.1. Z Kampane sú vylúčené osoby v pracovnoprávnom vzťahu k Ticket Service, s.r.o. 

a Edenred Slovakia, s.r.o.. Ak sa preukáže, že Účastník Kampane je osobou podľa 

tohto bodu, stráca status Účastníka Kampane. 

7.2. Z Kampane sú vylúčené subjekty, ktorým už bol poskytnutý počas Trvania 

kampane Benefit v zmysle tohto Štatútu. 

7.3. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z Kampane Účastníkov Kampane, ktorí 

nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Kampane, ktorí 

nespĺňajú podmienky na zaradenie do Kampane, sa neprihliada. 

7.4. Z Kampane sú vylúčené aj subjekty, ktoré poskytli Organizátorovi nepravdivé 

údaje, resp. predložili nepravdivé, resp. falošné doklady za účelom 

získania Benefitu. 

 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Účastník Kampane berie na vedomie, že na účely určenia a identifikácie 

Účastníka Kampane je Ticket Service v súlade so zákonom č. 18/2018Z. z. o ochrane 

osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnená spracúvať jeho osobné 

údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu nevyhnutne 

potrebnú pre vykonanie a vyhodnotenia Kampane, najdlhšie však na dobu dvoch 

(2) mesiacov odo dňa ukončenia obdobia Trvania Kampane. 

Svojou účasťou v Kampani Účastník Kampane vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva 

podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že je oprávnený odmietnuť účasť v  

Kampani a namietať spracúvanie údajov na základe písomnej žiadosti doručenej 

Ticket Service. Odmietnutím spracúvania sa končí účasť Účastníka Kampane v 

Kampani. 

8.2. Organizátor si vyhradzuje právo počas Trvania Kampane zmeniť tento Štatút a 

podmienky Kampane v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto 

bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti na internetovej stránke 

www.edenred.sk. 
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8.3. Organizátor si zároveň vyhradzuje právo predčasne ukončiť Kampaň, pričom k 

uplatneniu tohto práva dôjde zmenou Štatútu v zmysle bodu 7.2. tohto Štatútu. 

8.4. Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Kampane náklady, ktoré 

mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Kampani. 

8.5 Na zaradenie do Kampane nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s 

propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Kampane, prípadne iných nejasností sa 

budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových 

problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Kampane. 

8.6 Tento Štatút je zverejnený na www.edenred.sk. Dátum účinnosti tohto Štatútu je 

od 01. 01. 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


