
Úplné pravidlá spotrebiteľskej akcie „Súťaž ku kampani Vileda – 
efektívne upratovanie bez námahy“ 
 

1. Úvodné ustanovenia, miesto a doba konania 
 

1.1.  Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie nazvanej „Súťaž ku kampani 
Vileda – efektívne upratovanie bez námahy“. 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“). 
1.3. Akcia prebieha v období od 5. 3. 2018 do 25. 3. 2018 vrátane alebo do odvolania. Zmena 

termínu Akcie je vyhradená Organizátorom (ďalej len „Doba konania akcie“). 
 

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 
Akcii 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  je možné sa zúčastniť na základe splnenia všetkých nasledujúcich podmienok súčasne. 
3.2. Akcie sa môže zúčastniť zákazník, ktorý si zakúpi minimálne 1 kus výrobku z ponuky uvedenej 

na webovej  stránke https://www.hej.sk/vileda-darcek/ v Dobe konania akcie (ďalej len 
„Súťažný nákup“). 

3.3. Zákazník musí pre úspešnú účasť v akcií Súťažný nákup zaregistrovať a riadne vyplniť údaje 
v rozsahu číslo objednávky Súťažného nákupu, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa 
a telefónny kontakt.  

3.4. V lehote 14 dní od zakúpenia tovaru podľa bodu 3.2. Účastník svoj nákup nestornuje resp. 
neodstúpi od kúpnej zmluvy na tovar, na základe ktorej bol zaradený do akcie. 

3.5. Každý zákazník, pokiaľ splní podmienky, sa môže Akcie zúčastniť aj viackrát. 
3.6. V prípade viacerých registrácií na jeden doklad bude uznaná registrácia na meno uvedené 

v objednávke tovaru z e-shopu. V prípade, že sa meno ani v jednom z prípadov registrácie 
nezhoduje s menom v objednávke tovaru z e-shopu, nebude Súťažný nákup zaradený do Akcie. 
V prípade duplicitných registrácií bude registrácia uznaná v poradí prvému zákazníkovi, ktorý 
zaregistroval zmienený nákup a ktorý splnil podmienky akcie. 
 

4. Priebeh Akcie a výhry 
 

4.1. Každý Účastník, ktorý splnil podmienky uvedené  v bode 3. s názvom „Podmienky účasti v 
akcii“ bude zaradený do Akcie, kde môže získať nasledovné výhry: 
 - 3 x parný generátor Breville VIN 170 X v hodnote 236 € (ďalej len „Výhra“). 

4.2. Doba konania akcie je rozdelená do 3 súťažných týždňov: 
 

https://www.hej.sk/vileda-darcek/


5. 3. - 11. 3. 2018 1x Výhra 

12. 3. - 18. 3. 2018 1x Výhra 

19. 3. - 25. 3. 2018 1x Výhra 

4.3. Organizátor stanoví za každý súťažný týždeň 1 výhercu zo zoznamu súťažiacich, ktorí v danom 
súťažnom týždni zaregistrovali Súťažný nákup, a to do 14 dní od uplynutia daného súťažného 
týždňa. 

4.4. Za každý súťažný týždeň bude tento výherca určený náhodným výberom, ktorý získa 1 kus 
Výhry. 

4.5. Meno výhercu bude uvedené na webovej stránke https://www.hej.sk/vileda-darcek/ za každý 
súťažný týždeň, a to do 14 dní od uplynutia daného súťažného týždňa. 

4.6. Výhry budú výhercom zaslané na doručovaciu adresu uvedenú pri registrácii Súťažného 
nákupu, a to najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže.  

4.7. Nárok na výhru zaniká, ak zásielka s výhrou nebude úspešne doručená, alebo adresa výhercu 
sa ukáže ako nesprávna alebo neúplná. 

4.8. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať. 
 

5. Vylúčenie z akcie 
 

5.1. Z účasti v akcií 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 akcií 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 osobných 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 a to po dobu trvania akcie resp. po dobu doručenia výhry konkrétnemu výhercovi. 

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. 

6.4. Organizátor poskytne osobné údaje výhercu 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 
 

7.1. Organizátor nezodpovedá za dopravu či akékoľvek technické chyby a problémy. 
7.2. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v 

súvislosti s používaním výhry. 

https://www.hej.sk/vileda-darcek/


7.3. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Organizátor. 
7.4. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či 

jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá, vrátane zmeny výhier v bode 4.2.. 
7.5. 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 z akcie, prípadne mu nevydať  výhru, 
a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie Organizátora o takomto opatrení je konečné. 

7.6. 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 právny nárok. 

7.7. 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. 

7.8.  Výhry v akcií podľa bodu 4.2. presahujúce výšku 350 eur 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 eur. 
  
Účasť v akcií je dobrovoľná. Pravidlá sú vo svojom plnom znení po dobu trvania akcie 
zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke Organizátora a zároveň uložené v 
písomnej podobe na adrese: ELEKTROSPED, a.s., Logistické centrum SENEC, Prologis Park 
Senec, Diaľničná cesta č. 6, budova DC 10B. 

 
 
 


