
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, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2102/B  (ďalej len "Organizátor"). 
 
2. Akcia sa vzťahuje na všetok tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Hej.sk; okrem 
bazárových položiek. 
 
3. Akcia sa vzťahuje len na ten tovar, ktorý je zakúpený v dobe od 15. 11. 2021 do 24. 12. 
2021.  
 
4. Tovar môže byť vymenený v rámci tejto Akcie len na základe týchto podmienok: 

• Tovar na výmenu musí Organizátor obdržať najneskôr do 16. 1. 2022. 
• Tovar je možné vymeniť len za tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty. 
• Pokiaľ zákazník zaplatí za produkt na webe Hej.sk, musí vymeniť produkt iba tak, 

že ho zašle poštou na Centrálne reklamačné oddelenie: ELEKTROSPED, a.s., 
Prologis Park Senec, Diaľničná cesta, budova DC 21, 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 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. Produkt 
nie je možné vrátiť v dobe, keď je predajňa uzatvorená z dôvodu protipandemických 
opatrení.  

• Zákonné práva a nároky zákazníkov ako spotrebiteľov, ktoré ustanovuje zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa 
a o zmene a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, týmto zostávajú nedotknuté, najmä nároky na odstúpenie od 
zmluvy v zákonom stanovenej lehote.  

 
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. 
 
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. 
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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). 
 
11. 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. 
 
12. 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. 
 
13. Právnym základom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy a 
doručenie tovaru. 
 
14. 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. 

 
15. 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.  
  
16. 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., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava. 
 

17. Tieto pravidlá Akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 11. 2021.  
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