
Úplné pravidlá akcie „Darčeky bez obáv“ 
 

1. Organizátorom akcie „Darčeky bez obáv“ (ďalej len „Akcia“) je ELEKTROSPED a. s., so sídlom 

Pestovateľská 13, Bratislava, IČO: 35 765 038 (ďalej len "Organizátor"). 

 

2. Akcia sa vzťahuje na všetok tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Hej.sk. 

 

3. Akcia sa vzťahuje len na ten tovar, ktorý je zakúpený v dobe od 21. 10. 2019 do 24. 12. 2019. 

 

4. Tovar môže byť vymenený v rámci tejto Akcie len na základe týchto podmienok: 

• Tovar na výmenu musí Organizátor obdržať najneskôr do 12. 1. 2020. 

• Tovar je možné vymeniť len za tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty. 

• Pokiaľ zákazník zaplatí za produkt na webe Hej.sk, musí vrátiť nebo vymeniť produkt iba 

tak, že ho zašle poštou na Centrálne reklamačné oddelenie: ELEKTROSPED, a.s., Logistické 

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

musí byť nerozbalený (v pôvodnom neporušenom obale), nepoužitý a nepoškodený a musí 

byť k nemu pripojená faktúra, ktorú zákazník obdržal pri nákupe tovaru. 

• Pokiaľ zákazník zaplatí za produkt pri osobnom odbere na odbernom mieste Hej.sk 

(uvedenom na tejto stránke https://www.hej.sk/o-nas/vsetko-o-nakupe/osobny-

odber/odberne-miesta-hej-sk/ ) alebo akejkoľvek partnerskej predajni (uvedenej na tejto 

stránke https://www.hej.sk/o-nas/vsetko-o-nakupe/osobny-odber/partnerske-odberne-

miesta/), musí vrátiť nebo vymeniť produkt na rovnakom odbernom mieste, na ktorom 

prebehla platba. Tovar musí byť nerozbalený (v pôvodnom neporušenom obale), nepoužitý a 

nepoškodený a musí byť k nemu pripojená faktúra, ktorú zákazník obdržal pri nákupe 

tovaru. 

• Na základe týchto podmienok, zákonného práva a nárokov zákazníkov ako spotrebiteľov, 

ktoré ustanovuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj zákon č. 250/2007 Z.z. 

o ochrane spotrebiteľa, týmto zostávajú nedotknuté. 

 

5. Služba je bezplatná, zákazník nemusí zaplatiť žiadne ďalšie poplatky, aby mohol využiť možnosť 

výmeny tovaru na základe podmienok tejto Akcie. 

 

6. Pri výmene tovaru za tovar, ktorý je vyššej hodnoty ako tovar, ktorý zákazník vymieňa, je zákazník 

povinný v plnej výške uhradiť rozdiel ceny medzi pôvodným a vymeneným tovarom. 

 

7. Ak zákazník splní podmienky výmeny tovaru, Organizátor vymení tovar za iný tovar, ktorý si 

zákazník vyberie z ponuky Organizátora. 

 

8. Organizátor po dohode so zákazníkom vymení nevyhovujúci tovar za iný. Túto Akciu nemožno 

kombinovať s inou marketingovou akciou typu Doprava zdarma. 
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9. Organizátor poskytuje zákazníkovi ako spotrebiteľovi práva nad rámec zákonov, ktoré sú 

garantované zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane 

spotrebiteľa. 

 

10. Akcia ,,Darčeky bez obáv“ sa vzťahuje na tovar zakúpený len kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v 

zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej 

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (spotrebiteľom je fyzická 

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). 


