
Úplné podmienky marketingovej kampane 

„MORA – Pri kúpe vybranej zostavy vstavaných spotrebičov získate 8-

dielnu súpravu riadov za symbolických 0,1 €“ 

 

I. Úvodné ustanovenia, miesto a čas konania Akcie 
 

1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie s názvom „MORA – Pri kúpe vybranej 
zostavy vstavaných spotrebičov získate 8-dielnu súpravu riadov za symbolických 0,1 €“ (ďalej iba „Akcia“). 
Organizátorom Akcie je spoločnosť ELEKTROSPED, a. s., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 
35 765 038, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2102/B, DIČ: 
2020244050, prevádzka HEJHOUSE v OC KORZO, Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 2, (ďalej len 
"Organizátor"). 

 
II. Termín akcie a rozsah 

 
1. Akcia sa koná na území celej Slovenskej republiky (ďalej iba „Miesto konania akcie“) v období od 8. 3. 2021 

do 31. 5. 2021 vrátane alebo do vypredania zásob (ďalej len „Čas konania akcie“). 
 
2. Akciu je možné ukončiť skôr podľa podmienky podľa čl. VI. odseku 2 týchto pravidiel. 
 
 

III. Účasť v Akcii 
 

1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej 
len „Účastník“ alebo „Zákazník“), ktorá ako konečný spotrebiteľ zakúpi vybranú zostavu vstavaných 
spotrebičov MORA (vstavaná rúra + varná doska v hodnote nad 379,- €) na webe www.hej.sk – ďalej iba 
„Platný nákup“. Zákazník si môže zakúpiť hotovú zostavu alebo si zostavu ľubovoľne nakombinovať z 
vybraných výrobkov (je nutné zakoupt obaja produkty). 
 
Kompletný zoznam produktov, na ktoré sa vzťahuje Akcia, nájdete na adrese:  

https://www.hej.sk/mora-s-darcekom/ 

Zákazník, ktorý v čase Akcie uskutoční Platný nákup, odošle naskenovanú účtenku Platného nákupu na e-

mail chcemdarcek@hej.sk. Do 7 pracovných dní od odoslania e-mailu bude Platný nákup preverený, 

Zákazníkovi sa vygeneruje unikátny Zľavový kód na získanie 8-dielnej súpravy riadov Mora Professional za 

0,1 € vrátane DPH, a pošle sa na rovnakú e-mailovú adresu. Ďalej Zákazník zadá „Zľavový kód“ v ďalšej 

objednávke v košíku spolu s 8-dielnou súpravou riadov Mora Professional, a cena sa mu zníži na 0,1 €. 

Súprava riadov Mora Professional je dostupná na https://www.hej.sk/sada-nadobi-mora-professional-8-

dilu/. 

 
 

2. Akcie sa môže zúčastniť aj viackrát každý zákazník, ktorý splní podmienky Akcie.  
 

3. Za každý Platný nákup možno získať iba jeden Zľavový kód. 
 

4. Každý doklad o zaplatení jedného Platného nákupu je možné v rámci Akcie uplatniť iba raz. 
 

5. Zľavový kód je možné využiť výhradne na nákup vybranej 8-dielnej súpravy riadov Mora Professional na 
webe www.hej.sk, a to v termíne od 19. 3. 2021 do a vrátane 31. 5. 2021. 
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6. Zľavový kód nie je možné uplatniť spätne za Platný nákup, za ktorý už zákazník získal Zľavový kód.  
 

7. Ak Zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy Platného nákupu, zanikne nárok na Zľavový kód na vybranú 8-dielnu 
súpravu riadov Mora Professional za 0,1 € a nie je oprávnený využiť Zľavový kód.  
 

8. Po vyčerpaní zásob sa Akcia skončí. 
 

9. Každý Zákazník, ktorý splní všetky podmienky uvedené v tomto článku, má nárok na Zľavový kód.  

 

IV. Ochrana osobných údajov 
 

1. 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 Akcie nižšie uvedené informácie. 
 

2. 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. 
 

3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy. 
 

4. Príjemcom, ktorý spracúva osobné údaje účastníka je prepravná spoločnosť, a to na účely doručenia 
tovaru. Príjemcom, ktorý spracúva osobné údaje účastníka je Organizátor. 
 

5. 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 vymazanie 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 e-
mailu info@hej.sk alebo telefonicky na čísle: 02 2025 10000 alebo písomne na adresu Organizátora: 
ELEKTROSPED, a. s., Logistické centrum SENEC, Prologis Park Senec, Diaľničná cesta č. 6, budova DC 10B, Senec 
903 01. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných 
lehotách. 
 

V. Vylúčenie z Akcie 
 

1. Z účasti v Akcii sa vylúčia osoby, ktoré nedodržia pravidlá Akcie alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú 
pravidlám Akcie.  

 
2. Akcia sa nevzťahuje na VIP zákazníkov a zamestnancov Organizátora.  
 
3. Organizátor Akcie je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého Účastníka, u ktorého bude mať 

podozrenie, že tento Účastník dosiahol účasť v Akcii podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore 
s dobrými mravmi, a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez 
možnosti odvolania.  

 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
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1. Organizátor touto Akciou nepreberá voči Účastníkom žiadne iné záväzky a Účastníci Akcie nemajú nárok na 
akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.   
 

2. Organizátor Akcie nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť načítania ani prenos údajov webových stránok. 
 
3. Organizátor si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť, či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania 

dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať Účastníkov Akcie 
oznámením na webe Akcie. 

 
4. Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok na účasť v Akcii a v prípade sporu 

posúdiť a s končenou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek probléme, ktorý je spojený s Akciou. Prípadné 
námietky a informácie o priebehu Akcie je možné zasielať písomne na adresu Organizátora: ELEKTROSPED, 
a. s., so sídlom Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, e-mailom na adresu: info@hej.sk alebo telefonicky na 
číslo: 02 2025 10000. 

 
5. Úplné a záväzné pravidlá Akcie sú dostupné na webe Akcie, prípadne na vyžiadanie v listinnej podobe na 

adrese Organizátora.  
 
6. Úplné pravidlá Akcie nadobúdajú účinnosť dňa: 19. 3. 2021. 
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