
Úplné pravidlá marketingovej akcie s názvom „90 dní na testovanie: 

PRÁČKY a SUŠIČKY s garanciou kvality“ 
 

1. Úvodné ustanovenia, miesto a doba konania akcie 
1.1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie nazvanej „90 dní na testovanie: 
SUŠIČKY s garanciou kvality“ (ďalej len „Akcia“). Organizátorom Akcie je spoločnosť ELEKTROSPED, a. 
s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35 765 038, DIČ: 2020244050, IČ DPH: SK2020244050, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 2102/B  (ďalej len 
„Organizátor“).  
 
1.2. Akcia prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Akcie“) v období od 
19. 10. 2020 do 8. 11. 2020 vrátane (ďalej len „Doba konania Akcie“). 
 

2. Predmet Akcie 
 
2.1.  Akcia sa vzťahuje na všetky spotrebiče z kategórií Sušičky bielizne uvedené na 
webstránke https://www.hej.sk/velke-domace-spotrebice/susicky-bielizne/ a Automatické práčky so 
sušičkou uvedené na webstránke https://www.hej.sk/pracky/automaticke-pracky-so-susickou/ 
a Automatické práčky https://www.hej.sk/pracky/automaticke-pracky/; s výnimkou bazárových 
položiek (ďalej len „Spotrebič“). 

 
2.2. Predmetom Akcie je kúpa Spotrebiča a možnosť jeho vrátenia v lehote 90 dní počnúc dňom kúpy, 

t. j. počnúc dňom uzavretia kúpnej zmluvy s Organizátorom, so zárukou vrátenia peňazí. 

3. Účasť na Akcii 
3.1. Účastníkom Akcie sa môže stať každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s doručovacou 
adresou na území Slovenskej republiky, ktorá si zakúpi Spotrebič. Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby v 
pracovnom vzťahu s Organizátorom Akcie alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek 
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. 
 

4. Priebeh Akcie 
4.1. V prípade vrátenia Spotrebiča v rámci 90-dňovej lehoty je Účastník povinný doručiť Spotrebič 
osobne na vlastné náklady na adresu ELEKTROSPED, a. s., Logistické centrum SENEC, Prologis Park 
Senec, Diaľničná cesta č. 6, budova DC 10B, Senec 903 01.  
 
4.2. Účastník je povinný vrátiť Spotrebič v originálnom balení, spolu s manuálom, všetkým 
príslušenstvom, dokladom o kúpe (vytlačená faktúra) a údajmi, kam majú byť Účastníkovi zaslané 
peniaze (údaje k bankovému účtu v prípade vrátenia peňazí bezhotovostne, prípadne uvedenie 
poštovej adresy v prípade vrátenia peňazí v hotovosti). Účastník je povinný označiť zásielku nápisom 
„TEST 90 dní“ takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu balenia. 
 
4.3. Účastník je povinný vrátiť Spotrebič čistý, nepoškodený či inak neznehodnotený. Opotrebenie 
Spotrebiča musí byť primerané dĺžke doby jeho použitia. 
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4.4. Organizátor v lehote 14 dní odo dňa doručenia Spotrebiča Účastníkom posúdi oprávnenosť nároku 
Účastníka na vrátenie peňazí, najmä posúdi splnenie podmienok uvedených v bodoch 4.2. a 4.3. 
Rozhodnutie Organizátora o posúdení oprávnenosti nároku je konečné bez možnosti odvolania. 
 
4.5. Organizátor je oprávnený zamietnuť nárok Účastníka na vrátenie peňazí aj v tom prípade, že 
Účastník bude podozrivý, že dosiahol svoju účasť na Akcii špekulatívnym alebo podvodným jednaním 
alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť Akciu. Toto rozhodnutie 
Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania. 
 
4.6.  V prípade pozitívneho posúdenia oprávnenosti nároku Organizátor zašle Účastníkovi peniaze späť, 
a to do 30 dní odo dňa pozitívneho rozhodnutia o oprávnenosti nároku. 
 
4.7. V prípade negatívneho posúdenia oprávnenosti nároku Organizátor zašle Spotrebič spolu so 
všetkým príslušenstvom späť Účastníkovi, pričom náklady spätného odoslania uhrádza Organizátor. 
O negatívnom posúdení oprávnenosti nároku bude Účastník informovaný. 
 
4.8. V prípade odstúpenia od zmluvy Účastníkom v zákonnej 14-dňovej lehote v zmysle § 7 ods. 1 
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), 
nárok na vrátenie Spotrebiča v 90-dňovej lehote zaniká.  
 

5. Ochrana osobných údajov 
 

Organizátor v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len 

„Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) 

oznamuje účastníkom súťaže nižšie uvedené informácie. 

Organizátor na účely identifikácie účastníka, jeho kontaktovanie a doručenie tovaru, bude spracúvať 

jeho osobné údaje a to po dobu trvania akcie resp. po dobu plynutia práv a povinností z uzatvoreného 

zmluvného vzťahu. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy a doručenie tovaru. 

Účastník má vzhľadom na spracúvanie jeho osobných údajov nasledovné práva: 

• požadovať od Organizátora prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, 

• na opravu osobných údajov, 

• na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

• namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných 

údajov, 

• podať sťažnosť resp. návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ. 

Účastník ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to 
prostredníctvom emailu gdpr@hej.sk alebo telefonicky na číslo: 02 20251000 alebo písomne na adresu 
Organizátora: ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť 
dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.   
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Organizátor zákonným spôsobom poskytne osobné údaje Účastníka Akcie v rozsahu meno, priezvisko, 
telefónne číslo a adresa bydliska tretej strane a to prepravnej spoločnosti na účely spätného doručenia 
Spotrebiča v zmysle bodu 4.7. týchto pravidiel. Spätné doručenie Spotrebiča zabezpečí Organizátor 
prostredníctvom tretej strany - spoločnosti TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36 703 923, sídlo: Na Priehon 50, 
Nitra 949 05, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10363/N. 
 

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

• O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor. 
Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady Akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či 
jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá. 

• 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 zamietnuť nárok Účastníka na vrátenie 
peňazí, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie Organizátora o takomto opatrení  
je konečné. 

• Účastníci nie sú oprávnení, v prípade oprávnenosti nároku, požadovať namiesto vrátenia 
peňazí 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 
vrátenie peňazí neexistuje právny 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. 

 
Účasť na Akcii je dobrovoľná. Pravidlá sú vo svojom plnom znení po dobu trvania Akcie zverejnené v 
elektronickej podobe na webových stránkach Organizátora a zároveň uložené v písomnej podobe na 
adrese: ELEKTROSPED, a. s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava. 


