
Úplné pravidlá marketingovej akcie s názvom „Rozdávame tisíce“ 

1. Úvodné ustanovenia, miesto a doba konania akcie 
1.1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie nazvanej „Rozdávame tisíce“ 

(ďalej len „Akcia“). Organizátorom Akcie je spoločnosť ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 

821 04 Bratislava, IČO: 35 765 038, DIČ: 2020244050, IČ DPH: SK2020244050 (ďalej len 

Organizátor). Korešpondenčná adresa Organizátora je: ELEKTROSPED, a.s., Logistické 

centrum SENEC, Prologis Park Senec, Diaľničná cesta č. 6, budova DC 10B, Senec 903 01. 

1.2. Akcia prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania akcie“) 

v období od 30. 10. 2017 do 15. 11. 2017 vrátane alebo do odvolania (ďalej len „Doba 

konania akcie“). 

1.3. Názvom „tisíce“ je myslená celková hodnota výhier za celkovú Dobu konania akcie, a to ako 

Dennej výhry, tak Zľavových kupónov (definícia jednotlivých výhier – viď bod 4. týchto 

pravidiel). Celková hodnota 17 Denných výhier je 3 081 € vrátane DPH (MOC). Celková 

hodnota všetkých vydaných poukazov na 100 € je závislá na počte nákupov, oprávnených 

k získaniu týchto poukazov. Príklad – pri vydaní 5 000 ks zľavových poukazov je celková 

hodnota zliav 500 000 €. V tomto prípade by bola celková hodnota všetkých výhier 503 081 

€.  

2. Účasť v akcii 
2.1. Účastníkom Akcie sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom 

alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v 

Akcii. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom akcie alebo so 

spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akékoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej 

Akcie Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s 

týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

platnom znení. 

3. Podmienky účasti v akcii 
3.1. Akcie sa je možné zúčastniť na základe splnenia všetkých nasledujúcich podmienok súčasne. 

3.2. Účastník Akcie nakúpi v Dobe konania akcie na Hej.sk alebo v predajniach Hej.sk: 

 Pokiaľ hodnota nákupu nepresiahne hodnotu 40 €, Účastník obdrží v emailovom 

oznámení o prijatí objednávky na ním v objednávke uvedenú e-mailovú adresu Zľavový 

kupón. 

 Ak hodnota nákupu presiahne hodnotu 40 € (ďalej Platný nákup), Účastník obdrží v 

emailovom oznámení o prijatí objednávky nielen vyššie uvedený Zľavový kupón, ale je aj 

oprávnený k registrácií sa do súťaže o Denné výhry. K platnej registrácii je potrebné na 

webovej stránke http://bit.ly/rozdavame-tisice-registracia riadne vyplniť údaje v 

rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa, emailová adresa, telefónne číslo, číslo 

objednávky; a potvrdiť správnosť a úplnosť uvedených údajov a tiež vyjadriť súhlas 

s pravidlami Akcie. 

3.3. V lehote 14 dní od zakúpenia tovaru z bodu 3.2. Účastník svoj Platný nákup nestornuje. 

3.4. Pri nákupe v predajniach Hej.sk je účasť v akcii podmienená uvedením emailovej adresy pri 

vytváraní objednávky. Na tú Účastník obdrží oznámenie o prijatí objednávky spolu so 

Zľavovými kupónmi a prípadne aj výzvu k registrácii do súťaže o Denné výhry, ak hodnota 

nákupu presiahne hodnotu 40 €. 

3.5. Každý zákazník, pokiaľ splní podmienky, sa môže Akcie zúčastniť aj viackrát. Každý nákup je 

možné v rámci Akcie uplatniť iba jedenkrát. 

http://bit.ly/rozdavame-tisice-registracia


3.6. Nárok na Dennú výhru má každý zaregistrovaný zákazník iba raz. 

4. Priebeh Akcie a výhry 
4.1. Každý účastník, ktorý splní podmienky uvedené v bode 3., má nárok na Zľavový kupón 

a zaregistrovanie sa do losovania o Dennú výhru.  

4.2. Zľavový kupón: 

 Termínom 100 € na ďalšie nákupy je myslená celková hodnota zliav na ďalšie nákupy v 

súhrnnej hodnote 100 €, ktoré sú uvedené vo forme zľavových kódov na Zľavovom 

kupóne. 

 Zľavový kupón bude zaslaný Účastníkovi v oznámení o prijatí objednávky na emailovú 

adresu, ktorú zadá pri vytváraní objednávky. Účastník môže uplatniť zľavové kódy zo 

zľavového kupónu na ďalšie nákupy na Hej.sk v období uvedenom na ňom. Organizátor 

neručí za nedoručenie, stratu alebo poškodenie Zľavového kupónu pri doručení emailu.  

 Zľavový kupón obsahuje zľavy na ďalšie nákupy na webe Hej.sk, uplatniteľné v období na 

ňom uvedenom. Mimo toto obdobie nie sú tieto zľavy uplatniteľné. Každá zľava je v 

podobe zľavového kódu na ďalší nákup v konkrétnej hodnote. Hodnota zliav na 

Zľavovom kupóne je celkom 100 €.  

 Zľavové kupóny a kódy nie je možné navzájom kombinovať, ani kombinovať s inými 

zľavovými kupónmi a kódmi, ani uplatniť v kombinácii s individuálne vypracovanou 

cenovou ponukou. 

4.3. Denné výhry: Organizátor vložil do akcie tieto denné výhry: 

Značka Produkt Obdobie MOC Počet ks 

Whirlpool Automatická pračka Whirlpool FWG81284W EU biela 30. 10. - 5. 11. 2017 349 € 7 

Braun Holiaci strojček Braun Series 3-3030s  6. 11. - 12. 11. 2017  59 € 7 

Lenovo Mobilný telefón Lenovo VIBE C (PA300115CZ ) čierny 13. 11. - 19. 11. 2017 75 € 3 

 

4.4. Účastník môže každý Platný nákup jedenkrát registrovať do súťaže o Denné výhry. Z týchto 

platných registrácii bude každý deň určený jeden Výherca, a to podľa stanoveného algoritmu 

n/2, kde n predstavuje množstvo všetkých registrácií do súťaže o Denné výhry v danom dni. 

Ak výsledná hodnota nie je celým číslom alebo algoritmom určená registrácia je 

vyhodnotená ako neoprávnená, výhra bude priradená v poradí nasledujúcej oprávnenej 

registrácii Platného nákupu, ktorá je uvedená v zozname registrovaných v danom dni. 

4.5. Každý Platný nákup je možné registrovať iba jedenkrát. Opakované registrácie Platného 

nákupu sú neoprávnené, akceptuje sa len prvá registrácia. 

4.6. Výherca bude vyhlásený najneskôr do 14 dní od registrácie Platného nákupu Výhercu na 

webe www.hej.sk. 

4.7. Výherca Dennej výhry bude kontaktovaný prostredníctvom emailovej adresy uvedenej 

v registrácii Platného nákupu, a to najneskôr 14 dní po ukončení akcie.  

4.8. Výhercovi bude zaslaná príslušná Denná výhra najneskôr do 31. 1. 2018 prostredníctvom 

kuriérnej alebo špedičnej služby alebo si ju vyzdvihne v určenej predajni Organizátora proti 

podpisu preberacieho protokolu. Organizátor má nárok vyzvať Výhercu k osobnému odberu 

Dennej výhry. Organizátor má nárok podmieniť prevzatie výhry na predajni Organizátora 

vyfotografovaním Výhercu pre marketingové účely Organizátora, s čím Účastník súhlasí. 

Odmietnutie výzvy k osobnému odberu a/alebo vyfotografovania znamená stratu nároku 

Výhercu na Dennú výhru. 

http://www.hej.sk/


4.9. V prípade, že Výherca odstúpi od kúpnej zmluvy o kúpe produktov z Platného nákupu, nárok 

na Dennú výhru mu zaniká. Ak ju už prevzal, je povinný ju vrátiť Organizátorovi, znášajúc 

náklady na dopravu. 

4.10. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. 

4.11. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu Denných výhier. 

5. Vylúčenie z Akcie 
5.1. Z účasti v Akcii sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá Akcie, alebo akýmkoľvek 

spôsobom nevyhovejú pravidlám Akcie. 

5.2. Organizátor je oprávnený v prípadoch podozrenia zo špekulatívneho alebo podvodného 

jednania Účastníka požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na výhru. Organizátor 

Akcie je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, ktorý bude podozrivý, 

že dosiahol svoju účasť v Akcii špekulatívnym alebo podvodným jednaním alebo jednaním, 

ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto 

rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. 

6. Ochrana osobný údajov 
6.1. Účastník Akcie Organizátorovi čestne prehlasuje, že dáva bezvýhradný súhlas v zmysle ust. § 

11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZnOOÚ“), aby Organizátor spracúval osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, 

emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo pre účely kontaktovania a doručenia výhry 

účastníkovi. 

6.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Účastník Akcie odvolať kedykoľvek písomnou 

formou. Účastník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva 

stanovené najmä v § 28 až § 30 ZnOOÚ s ktorými sa oboznámil. 

6.3. Účastník zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných 
údajov. Účastník svojou účasťou v Akcie potvrdzuje, že bol Organizátorom oboznámený s 
podmienkami spracúvania osobných údajov podľa ZnOOÚ. Účastník Akcie čestne prehlasuje, 
že v prípade odovzdania výhry dá Organizátorovi, v súlade s ustanovením § 12 Občianskeho 
zákonníka, súhlas a použitím svojej podobizne, obrazových snímok a obrazových a 
zvukových záznamov, a až na základe takéhoto súhlasu bude Organizátor spracúvať údaje 
týkajúce sa jeho osoby na marketingové účely. 

6.4. Účastník Akcie výslovne súhlasí s tým, aby Organizátor poskytol jeho osobné údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa bydliska tretej strane a to prepravnej spoločnosti 
na účely doručenia Výhry. Doručenie Výhry účastníkovi Akcie zabezpečí Organizátor 
prostredníctvom tretej strany DirectParcelDistribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 
04 Bratislava, IČO: 35 834 498 zapísanej v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B 
alebo TOPTRANS EU, a.s. so sídlom Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923 zapísanej v 
OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N. 

 

7. Ďalšie dôležité podmienky Akcie 
 Organizátor nezodpovedá za dopravu či akékoľvek technické chyby a problémy. 

 Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom 
v súvislosti s používaním výhry. 

 akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor.  

 Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Akcie skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či 
jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá, vrátane zmeny výhier v bode 4.3. 

 Organizátor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, 
uvedených Účastníkom v rámci Akcie. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného 
porušenia týchto pravidiel účastníkom je Organizátor oprávnený ho vyradiť zo Akcie, 



prípadne mu nevydať  výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie Organizátora o 
takomto opatrení je konečné. 

 Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. 
Organizátor nie je účastníkom nijak zaviazaný. Tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia 
zo strany Organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách. Na výhru neexistuje nárok. 

 Organizátor týmto informuje Účastníkov, že na webových stránkach môže využívať tzv. 
cookies, a to výlučne za účelom uľahčenia ich technického chodu. Správu alebo zákaz 
cookies je možné previesť nástrojmi všetkých bežných webových prehliadačov. 

 Výhry v Akcii presahujúce výšku 350 € sú účastníci povinní zdaniť v zmysle § 9 ods. 2 
písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Do 
základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 €. 

 
Účasť v Akcii je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Akcii vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. 
Pravidlá sú vo svojom plnom znení po dobu trvania Akcie zverejnené v elektronickej podobe na 
webových stránkach Akcie a zároveň uložené v písomnej podobe na adrese: ELEKTROSPED, a.s., 
Logistické centrum SENEC, Prologis Park Senec, Diaľničná cesta č. 6, budova DC 10B. 
 

 


