Pravidlá a podmienky predajnej akcie
Účelom a predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie (ďalej
len „akcia“).
1. Usporiadateľ akcie
Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,
IČO: 44 415 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka
č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).
Organizátorom akcie je spoločnosť Peter LAUGAR, s. r. o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 363 618, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka
číslo 54631/B. (ďalej len „Peter LAUGAR, s. r. o.“).
Peter LAUGAR, s. r. o., je zároveň prevádzkovateľom informačného systému, prostredníctvom
ktorého bude dochádzať k prijímaniu a spracovávaniu prijatých registrácií na internetovej stránke
www.mojelectrolux.sk od účastníkov predajnej akcie.
2. Termín a miesto konania predajnej akcie
Predajná akcia prebieha v termíne od 1. marca 2017 do 30. júna 2017 (ďalej len „obdobie trvania
predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“)
u vybraných partnerov akcie (NAY, Datart, PLANEO Elektro, OKAY, Andrea Shop).
3. Účastník predajnej akcie
Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým
bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“).
4. Účasť na predajnej akcii
Predajná akcia sa vzťahuje na vybrané modely vysávačov značky Electrolux (ďalej len „vysávač“).
Akcia sa vzťahuje na tieto modely vysávačov Electrolux:
UltraPower ZB5022
UltraPower ZB5024G

Účastník sa do predajnej akcie zapojí tak, že v období trvania akcie si zakúpi vybraný model
vysávača značky Electrolux v jednej z vybranej predajní partnerov akcie a následne získava nárok
na bonus v podobe náhradnej batérie do vysávača ZE037 v hodnote 100 € alebo Power Bank
(GT POWER BANK GT-Y077 EXTERNÁ BATÉRIA 12000MAH), ktorý získa po zaregistrovaní nákupu
na www.mojelectrolux.sk najneskôr do 15. 7. 2017 vyplnením registračného formulára a priložením
naskenovanej kópie účtovného dokladu o zakúpenom vysávači značky Electrolux.
Účastník je po zaregistrovaní nákupu na www.mojelectrolux.sk následne zaradený do žrebovania o:
horský elektrobicykel Haibike SDURO HardNine 4.0 2017 v hodnote 2 000 €.
Do akcie nebudú zaradené registrácie vykonané mimo obdobia trvania predajnej akcie či
registrácie neobsahujúce všetky správne údaje či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie.
Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia správnosti registrácie.
Účastník predajnej akcie je povinný uschovať si originál účtovného dokladu – doklad o zaplatení
vybraného modelu vysávača značky Electrolux, pre prípad nutnosti overenia nároku na výhru. Ak
účastník na základe prípadnej výzvy nepredloží doklad o zaplatení výrobkov, spĺňajúci podmienky
týchto pravidiel, t. j. údaje nebudú zhodné s údajmi uvedenými v rámci registračného formulára,
bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na získanie bonusu.
5. Bonus – ceny
Účastník zakúpením vybraného modelu vysávača značky Electrolux získava nárok na bonus v
podobe náhradnej batérie do vysávača ZE037 v hodnote 100 € alebo Power Bank (GT POWER
BANK GT-Y077 EXTERNÁ BATÉRIA 12000MAH).
Účastník predajnej akcie sa môže zapojiť do súťaže o cenu:
horský elektrobicykel Haibike SDURO HardNine 4.0 2017 v hodnote 2 000 €
a to tak, že najneskôr do 15. 7. 2017, zaregistruje zakúpený vysávač na internetovej stránke www.
mojelectrolux.sk vyplnením registračného formulára a priložením naskenovanej kópie účtovného
dokladu o zakúpenom vysávači značky Electrolux.
Z platných registrácií účastníkov bude dňa 20. 7. 2017 vyžrebovaný 1 výherca vyššie uvedenej ceny.
Výherca bude následne kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 7 dní
od realizácie žrebovania a výhra mu bude odovzdaná poštou alebo po vzájomnej dohode
vo vopred dohodnutom čase priamo v predajni, v ktorej zrealizoval svoj nákup vysávača
Electrolux za účasti zástupcu spoločnosti Electrolux a/alebo účasti zástupcu organizátora súťaže.
Z odovzdania bude vyhotovená fotodokumentácia, ktorá môže byť ďalej zverejnená v tlačenej
alebo elektronickej forme pre potreby PR alebo reklamy spoločností Electrolux a partnerov akcie
a na sociálnych sieťach.

V prípade, ak účastník do tejto doby vrátil vysávač do predajne, je automaticky vylúčený
z predajnej akcie a nevzniká mu nárok na bonus. Organizátor predajnej akcie, Peter LAUGAR, s. r. o.,
minimálne po uplynutí dvoch týždňov od nákupu vysávača overí u predajcu platnosť nákupu.
6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
Účasťou na predajnej akcii každý účastník dáva usporiadateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákony“) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno,
priezvisko, adresa bydliska, PSČ za účelom preverenia jeho platnej účasti na predajnej akcii, za
účelom odovzdania bonusu a na ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, a to na
dobu 10 rokov, po uplynutí ktorých budú poskytnuté údaje zlikvidované v súlade s ustanovením §
17 a nasl. zákonov. Účastník predajnej akcie ďalej dáva súhlas aj so zverejnením svojich osobných
údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) v informačných
prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa predajnej akcie. Účastník predajnej akcie
zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na vyššie uvedené
účely zapracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom predajnej akcie.
Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné údaje účastníka
predajnej akcie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník predajnej akcie má právo
písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa odvolať svoj súhlas v zmysle § 28 a nasl. zákonov,
podľa ktorých má účastník predajnej akcie, najmä, nie však len, právo prístupu k údajom, ktoré sa
ho týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo
na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním správcu
údajov porušené právo účastníka na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť, či právo na
ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi predajnej akcie
a má za následok stratu nároku na bonus, ak bude doručený pred jej odovzdaním.
7. Záverečné ustanovenia
Účasťou na predajnej akcii každý účastník ďalej akceptuje, že bonus nie je v zmysle § 845 ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhateľný
a účastník nemôže požadovať ani inú kompenzáciu. Organizátor akcie nezodpovedá
za nesplnenie si prípadných daňových, odvodových alebo iných povinností zo strany účastníka
akcie súvisiacich s nadobudnutím bonusu.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami
nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť
účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo
zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Predajná akcia sa vzťahuje len na výrobky umiestnené na trh firmou
Electrolux Slovakia, s. r. o. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej
akcie, bude toto učinené písomne, vo forme dodatku, a zverejnené na stránke www.mojelectrolux.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ohľadom predajnej akcie, prosím, kontaktujte
info@mojelectrolux.sk.

