
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Narodeninová súťaž 
 
1. Súťaž prebieha v termíne od 01.06.2020 do 10.06.2020  
2. Do súťaže sa môžeš zaregistrovať v termíne od 01.06.2020 od 06:00 do 10.06.2020 do 06:00. 
3. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že si v súťažnom formulári zaklikneš, ktorú z 30 výhier by si chcel 
vyhrať a zaregistruješ svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo).  
4. Do súťaže sa môžeš zapojiť len raz, zakliknúť môžeš ľubovoľný počet výhier, avšak vyhrať môžeš len 
jednu z výhier a teda do žrebovania o ďalšie výhry už nebudeš zaradený. 
5. V stredu 10.06.2020 po 6-tej hodine ráno bude produkcia Fun rádia náhodným výberom žrebovať  
výhercu každej výhry spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich. 
6.Ku každej výhre bude vyžrebovaný jeden výherca. V prípade že si súťažiaci zaklikne vo formulári 
viacero výhier, môže vyhrať len tú, ktorú v danom momente produkcia vyžrebovala. 
7. Každú výhru môže vyhrať jeden výherca, spolu bude teda vyžrebovaných 30 rôznych výhercov 30 
výhier (zoznam výhier je uvedený na konci súťažných pravidiel). 
8. S niektorými výhercami zážitkových výhier sa moderátori telefonicky spoja vo vysielaní Fun rádia. 
9. V prípade, že sa moderátorom nepodarí telefonicky spojiť s výhercom, stráca nárok na výhru a 
bude vyžrebovaný ďalší výherca.  
10. Nepeňažná výhra neprevyšujúca sumu 350 € je oslobodená od dane z príjmu. 
11. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí 
nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný 
zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného 
daňového priznania. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o 
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha 
odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. 
12. Vecné výhry budú výhercom zaslané kuriérom.  
13. Zážitkové ceny s našimi moderátormi si môžu uplatniť výhercovia do jedného roka odo dňa výhry. 
Po tomto termíne strácajú nárok na výhru, pokiaľ sa inak nedohodnú s moderátorom, s ktorým výhru 
získali. 
14. Všetci výhercovia budú zverejnení na webe Fun rádia. 
15. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu.  
 
ZOZNAM VÝHIER 
1. Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 128GB Silver v hodnote 879 € 
2. Apple iPhone SE 128GB, black v hodnote 529 € 
3. Pobyt pre 4 osoby na 3 dni/2 noci v jednom z TRINITY Hotels v hodnote 690 € 
4. Pobyt pre 2 osoby na 3 dni/2 noci v Hoteli Zochova Chata v hodnote 298 €  
5. Pobyt pre 2 osoby na 3 dni/2 noci v Hoteli pod Lipou  v hodnote 330 € 
6. Pobyt pre 2 osoby na 3 dni/2 noci v Hoteli IMPOZANT  v hodnote 330 € 
7. Pobyt pre 2 osoby na 3 dni/2 noci v Grand hoteli Permon v hodnote 345€ 
8. Pobyt pre 2 osoby na 3 dni/2 noci v Hoteli Strachan Family v hodnote 330 €  
9. Smart hodinky s GPS Garmin Vivoactive 4 Black/Slate  v hodnote 319 € 
10. JBL Xtreme 2 Black prenosný Bluetooth reproduktor v hodnote 229 € 
11. Celodenný vstup pre 4 osoby Aqualand Moravia v hodnote  120 € 
12. Darčekové poukážky v hodnote 100 € do kníhkupectva Martinus  
13. Darčekové poukážky v hodnote 100 € do potravín KRAJ  
14. Darčekové poukážky v hodnote 100 € na šperky SOFIA  
15. Darčekové poukážky v hodnote 100 € na kozmetiku KORFF   
16. Bezdrôtové slúchadlá JBL Tune 120TWS black v hodnote 99 € 
17. Darčeková poukážka v hodnote 60 € na kuchynské potreby Tescoma 
18. Darčeková poukážka v hodnote 50 € do FAnn parfumérie 
19. Balíček FR  
20. Balíček lvl LAMA 

https://www.funradio.sk/clanok/27373-podmienky-sutazi/


21. Nakrúcanie TV relácie s Adelou  
22. Cyklotúra s Truhlíkom  
23. Jazda so Sajfom v jeho vysnívanom Defenderi  
24. Šuhajík Junior navarí u vás doma  
25. Tatry s Marcelom  
26. Kurz golfu pre začiatočníkov s Didianou  
27. Koncert Hexu so Šarkanom  
28. Koncert a rozhovor s Alvarom Solerom a Kavou  
29. DJ Carlo na tvojej oslave  
30. Prechádzka po tajných miestach Bratislavskej Petržalky s Andrejom a cvičenie s Majou (darček 
vhodný pre niekoho, kto ešte nikdy nebol v Bratislave)  
  

 
 


