
Vyhlásenie bonusovej akcie "ZLATÉ VIANOCE“ 
(ďalej len "akcia" alebo "ZLATÉ VIANOCE") 

 
Toto vyhlásenie stanovuje pravidlá akcie "ZLATÉ VIANOCE" a všeobecné podmienky pre účasť v akcii, 
záväzky Vyhlasovateľa a pravidlá pre určenie odmien účastníkov (ďalej len „Vyhlásenie“). Vyhlásenie 
akcie v plnom znení bude k dispozícii na webovej stránke Vyhlasovateľa a v sídle Vyhlasovateľa. 
Vyhlasovateľ na základe Zmluvy o poskytovaní marketingovej podpory realizuje akciu na zmluvy 
sprostredkované obchodnými partnermi Vyhlasovateľa s cieľom zvýšenia propagácie služieb spoločnosti 
GOLDEN OAK TRUST SE, IČO: 036 41 091, do sídlom: Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5. 
 

I. Vyhlasovateľ̌ akcie  
 
Obchodný názov Vyhlasovateľa:    GOLDEN OAK TRUST SE  
so sídlom:       Nádražní 896/30, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČO:        036 41 091  
(ďalej len „GOT“ alebo „Vyhlasovateľ̌ “) 
 

II. Trvanie akcie 
 
Bonusová akcia "ZLATÉ VIANOCE" prebieha od 1. decembra 2022, 00:01 hod. do 31. decembra 2022, 
23:59 hod., ďalej len "sledované obdobie" alebo najneskôr do naplnenia počtu prvých 100 účastníkov 
podľa podmienok akcie v závislosti od toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 
 

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa akcie 
 

1. Účastníkom môže byť každá fyzická osoba, spotrebiteľ, ktorý pri uzatváraní Kúpnej zmluvy so 
spoločnosťou GOLDEN OAK TRUST SE nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti ani inej 
podnikateľskej činnosti, ani zamestnania alebo povolania (ďalej len „Účastník“) a uzatvorená Kúpna 
zmluva je v súlade s pravidlami akcie, ktoré sú uvedené v Článku IV. Vyhlásenia a Všeobecnými 
obchodnými podmienkami spoločnosti Golden Oak Trust SE. 

2. Do akcie bude zaradená každá osoba podľa ustanovenia Článku III. ods. 1 Vyhlásenia, ktorá v 
sledovanom období akcie podľa Článku II. splní kumulatívne všetky podmienky účasti v akcii 
uvedené v tomto Vyhlásení. 

3. Z akcie bude vylúčená každá osoba, ktorá svoju účasť dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo 
platnými právnymi predpismi alebo podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu akcie za 
účelom získania bonusovej odmeny, bez ktorého by inak nezískala odmenu, alebo by sa ani nemohla 
akcie zúčastniť.  

 
IV. Podmienky účasti na akcii 

 
A. ZLATÉ VIANOCE 4 ks mincí 
 
1. Vyhlasovateľ̌ akcie bude sledovať nasledovné podmienky účasti v akcii A:  
 
a)  Účastník (ďalej aj ako "Kupujúci") uzatvorí sprostredkovanú Kúpnu zmluvu na nákup tovaru od 

spoločnosti GOLDEN OAK TRUST SE v súlade s Kúpnou zmluvou a aktuálne platnými Všeobecnými 
obchodnými podmienkami spoločnosti GOLDEN OAK TRUST SE (ďalej len "VOP"). 

 
b)  Nákup tovaru sa v zmysle Kúpnej zmluvy a VOP uskutočňuje formou pravidelného nákupu v rámci 

konkrétneho Sporiaceho programu zvoleného Kupujúcim.  



 
c) Kupujúci si zvolí Sporiaci program minimálne 4 (štyri) ks Mincí Wiener Philharmoniker - 1 oz.  
 
d)  Kupujúci jednorazovo uhradí Prvú investičnú platbu a platí pravidelné splátky kúpnej ceny tovaru 

podľa Kúpnej zmluvy a VOP. Prvá pravidelná splátka kúpnej ceny vo výške zvolenej Kupujúcim je 
splatná do 30 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy. K riadnemu uzatvoreniu Kúpnej zmluvy 
dochádza okamihom pripísania celej výšky Prvej investičnej platby na účet spoločnosti GOLDEN 
OAK TRUST SE. 

 
B. ZLATÉ VIANOCE 7 ks mincí 
 
1. Vyhlasovateľ̌ akcie bude sledovať nasledovné podmienky účasti v akcii B:  
 
a)  Kupujúci uzatvorí sprostredkovanú Kúpnu zmluvu na nákup tovaru od spoločnosti GOLDEN OAK 

TRUST SE v súlade s Kúpnou zmluvou a aktuálne platnými VOP spoločnosti GOLDEN OAK TRUST 
SE. 

 
b)  Nákup tovaru sa v zmysle Kúpnej zmluvy a VOP uskutočňuje formou pravidelného nákupu v rámci 

konkrétneho Sporiaceho programu zvoleného Kupujúcim.  
 
c) Kupujúci si zvolí Sporiaci program minimálne 7 (sedem) ks Mincí Wiener Philharmoniker - 1 oz.   
 
d)  Kupujúci jednorazovo uhradí Prvú investičnú platbu a platí pravidelné splátky kúpnej ceny tovaru 

podľa Kúpnej zmluvy a VOP. Prvá pravidelná splátka kúpnej ceny vo výške zvolenej Kupujúcim je 
splatná do 30 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy. K riadnemu uzatvoreniu Kúpnej zmluvy 
dochádza okamihom pripísania celej výšky Prvej investičnej platby na účet spoločnosti GOLDEN 
OAK TRUST SE. 

 
C. ZLATÉ VIANOCE 10 ks mincí 
 
1. Vyhlasovateľ̌ akcie bude sledovať nasledovné podmienky účasti v akcii C:  
 
a)  Kupujúci uzatvorí sprostredkovanú Kúpnu zmluvu na nákup tovaru od spoločnosti GOLDEN OAK 

TRUST SE v súlade s Kúpnou zmluvou a aktuálne platnými VOP spoločnosti GOLDEN OAK TRUST 
SE. 

 
b)  Nákup tovaru sa v zmysle Kúpnej zmluvy a VOP uskutočňuje formou pravidelného nákupu v rámci 

konkrétneho Sporiaceho programu zvoleného Kupujúcim.  
 
c) Kupujúci si zvolí Sporiaci program minimálne 10 (desať) ks Mincí Wiener Philharmoniker - 1 oz. 
 
d)  Kupujúci jednorazovo uhradí Prvú investičnú platbu a platí pravidelné splátky kúpnej ceny tovaru 

podľa Kúpnej zmluvy a VOP. Prvá pravidelná splátka kúpnej ceny vo výške zvolenej Kupujúcim je 
splatná do 30 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy. K riadnemu uzatvoreniu Kúpnej zmluvy 
dochádza okamihom pripísania celej výšky Prvej investičnej platby na účet spoločnosti GOLDEN 
OAK TRUST SE. 

 
 
 
 



V. Dôležité podmienky akcie  

1. Vyhlasovateľ akcie je oprávnený jednostranne zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania, zmeniť 
alebo skrátiť dobu trvania akcie, odložiť, prerušiť alebo úplne akciu zrušiť, v takom prípade nevzniká 
Účastníkovi nárok na žiadnu náhradu. 

2. Vyhlasovateľ akcie si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov, 
ako aj právo vylúčiť účastníka z akcie v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek 
manipulovania alebo ovplyvňovania akcie. 

3. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné Vyhlasovateľovi zaslať písomne na poštovú adresu 
uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia akcie. Námietky podané 
neskôr nebudú brané do úvahy. 

4. Vyhlasovateľ upozorňuje Účastníkov, že týmto Vyhlásením nevzniká právny nárok na Bonus. 
Účastník nie je oprávnený požadovať v prípade splnenia podmienok iné plnenie ako je uvedené 
v tomto Vyhlásení. 

5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do akcie 
zaradené. 

6. Vyhlasovateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o splnení 
podmienok akcie jednotlivým účastníkom. 

7. Použité pojmy v tomto Vyhlásení majú rovnaký význam, ako pojmy použité v aktuálnom znení VOP 
spoločnosti GOLDEN OAK TRUST SE.    
 

VI. BONUS ZLATÉ VIANOCE 
 
1. Vyhlasovateľ akcie každému Účastníkovi, v súlade s Článkom II tohto Vyhlásenia, ktorý splnil vyššie 
definované podmienky pre zaradenie do akcie a na získanie bonusu odovzdá najneskôr do 30 dní od 
splnenia podmienok uvedených v tomto Vyhlásení jeden z nasledovných bonusov: 
 
A) ZLATÉ VIANOCE 4 ks mincí- získa Účastník Smart Fitness náramok Huawei Band 7 Wilderness.  
 
B) ZLATÉ VIANOCE 7 ks mincí získa Účastník Smart telefón Xiaomi Redmi A1 2 GB/32 GB. 
 
C) ZLATÉ VIANOCE 10 ks mincí získa Účastník Smart Robotický vysávač s mopom. 
 
2.  Každý Účastník môže získať len jeden bonus, pričom bonusy sa nekumulujú.  
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu bonusu napr. v prípade ich nedostupnosti na trhu. 

Zároveň Vyhlasovateľ prehlasuje, že zabezpečí obdobný bonus v primeranej hodnote a kvalite. 
Zmena nezakladá Účastníkovi žiadne nároky voči Vyhlasovateľovi súťaže, nie je nárokovateľná ani 
vymáhateľná súdnou cestou. 

 
VII. Spôsob odovzdania Bonusu 

 

1. Účastník je povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi akcie potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania 
Bonusu.  

2. Bonus bude Účastníkom odovzdaný do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto 
Vyhlásení. Každý Účastník bude informovaný elektronickým oznámením o splnení podmienok na 
získanie Bonusu.   

3. Odovzdanie Bonusu prebehne na základe individuálnej dohody medzi Vyhlasovateľom 
a Účastníkom.  



4. V prípade, ak Vyhlasovateľ zistí, že Účastník nesplnil podmienky uvedené v tomto Vyhlásení, alebo 
ich riadne neplní, stráca nárok na Bonus bez náhrady. 

 
VIII. Ochrana osobných údajov a súhlas s ich zverejnením 

 
1. Účastník súťaže udeľuje zapojením sa do akcie Vyhlasovateľovi akcie v súlade so zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 
„Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a 
kontaktných údajov, ako aj s použitím fotografií z odovzdávania bonusu na propagačné účely a to 
na dobu trvania ak.cie a najdlhšie na dobu jedného roku odo dňa ukončenia akcie. 

2. Svojou účasťou v akcii Účastník vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa zákona o ochrane 
osobných údajov a Nariadenia. 

3. Informačná povinnosti podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany 
osobných údajov zverejnená na webovom sídle https://goldio.sk/. 

4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. 
5. Účastník akcie má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať 

svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka. 
 

IX. Záverečné ustanovenia 
 
1. Účasťou v akcii vyjadruje Účastník akcie svoj súhlas s pravidlami tejto akcie uvedenými v tomto 

Vyhlásení. Každý Účastník účasťou na akcii zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto 
Vyhlásením. 

2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel akcie rozhodne o ďalšom postupe 
Vyhlasovateľ, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Vyhlásenia a/alebo podmienok 
akcie po jej vyhlásení. 

3. Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti GOLDEN OAK TRUST SE sú zverejnené na webovom 
sídle spoločnosti GOLDEN OAK TRUST SE (https://goldio.sk/). 

4. Toto Vyhlásenie môže byť zmenené jedine formou písomných dodatkov k tomuto Vyhláseniu alebo 
formou zverejnenia nového znenia Vyhlásenia, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie 
Vyhlásenia. 

5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy po získaní bonusu, je Účastník povinný získaný bonus 
bezodkladne vrátiť Vyhlasovateľovi. 

6. Akcia ani toto Vyhlásenie nie sú verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným 
prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

7. Toto vyhlásenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia. 

V Bratislave, dňa 29.11.2022 
 
 
 
GOLDEN OAK TRUST SE  


