PRAVIDLÁ PROMO AKCE WHIRLPOOL DARČEK K VARNEJ DOSKE
jún - august 2021
platné pre:
Whirlpool indukčné varné dosky – vybrané modely

Účelom tohto dokumentu sú presné pravidlá akčnej ponuky Whirlpool Darček k varnej doske jún – júl 2021 (ďalej len „ predajná
akcia“).Tieto pravidlá môžu byť pozmenené usporiadateľom formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1.

Pořadatel prodejní akce
Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom
Galvaniho 17/C, P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2.

Termín a miesto konania predajnej akcie
Predajná akcia prebieha v termíne od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 alebo do vyčerpania skladových zásob
(ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).
Miestom konania predajnej akcie v prípade e-shopov je e-shop so sídlom na území Slovenskej republiky a/alebo s
fyzickým výdajným miestom na území SR.

3.

Účastník predajnej akcie
Účastníkom akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou
adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len (účastník predajnej akcie”)

4.

Základná charakteristika predajnej akcie
Zákazník, ktorý u obchodných partnerov usporiadateľa v mieste konania predajnej akcie v čase konania
predajnej akcie zakúpi vybrané modely usporiadateľa, zaradené do predajnej akcie, má možnosť získať po registrácií
získať jeden z dvoch darčekov značky Delimano.
K vybranému zoznamu modelov je vždy priradený konkrétny darček. Akcia sa vzťahuje na vybrané motel
indukčných varných dosiek a sklenených plynových varných dosiek.
Darčeky
Baken ´n´share set na pečenie,https://www.delimano.sk/set-na-pecenie-bake-n-share-delimano
Panvica Green Planet https://www.delimano.sk/delimano-green-planet-round-mould-28-cmould-28-cm
Produkty a obchodní partneri zaradení do predajnej akcie
5.1. Akcia sa vzťahuje len na vybrané modely usporiadateľa akcie, viď zoznam nižšie.
5.2. Vybrané modely zaradené do predajnej akcie zakúpené u obchodných partnerov spoločnosti Whirlpool
v Slovenskej republike.

5.

Darček Set na pečenie Bake ´n´share
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Darček Green Planet panvica 28 cm

6.

Podmienky účasti v predajnej akcii
6.1. Nákup jedného modelu z vybraných spotrebičov podľa zoznamu v bode 5. u obchodného partnera
usporiadateľa v mieste konania predajnej akcie.
6.2. Nákup sa uskutoční v čase trvania predajnej akcie.
6.3. Kompletné a riadne vyplnenie registračného formulára na webových stránkach
https://www.whirlpool.sk/promo-akcie/ do 30 dní od uskutočnenia nákupu.
6.5. Po overení registračných údajov obdrží účastník predajnej akcie príslušný darček do 30 dní na adresu
uvedenú v registračnom formulári.
6.6. V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa koncového zákazníka,
názov predajcu, dátum zakúpenia spotrebiča, údaje o spotrebiči (typ spotrebiča, modelové označenie, modelové číslo
- 12 NC, výrobné číslo), kópia nákupného dokladu.
6.7. Na darček nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamáciu). Darček spĺňa
podmienky darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej právnej úpravy SR.
6.8. Tým, že účastník predajnej akcie odošle registračný formulár, potvrdzuje porozumenie a súhlas s
týmito pravidlami
6.9. Do predajnej akcie nebudú zaradené registrácie uskutočnené mimo čas konania predajnej akcie či
registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky predajnej
akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je
povinný uschovať originál účtenky – dokladu o zaplatení výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „účtenka“).
6. 10. Usporiadateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo nahradiť darček alternatívnou možnosťou
podobného typu a hodnoty.
6.11. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s registráciou darčeka a ďalšími otázkami kontaktujte
našu zákaznícku linku na e-maili prague_recepce@whirlpool.com

7.

Závěrečná ustanovení
7.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajnej akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a
zaväzuje sa ich dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej
akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo jednajúce v rozpore s pravidlami nebudú do
predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie,
ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného jednania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za
akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii.
7.2 Odoslanim registračného formulára každý účastník predajnej akcie súhlasí so zasielaním obchodných
ponúk usporiadateľa na e-mailovú adresu zadanú súťažiacim v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných ponúk je možné kedykoľvek odvolať
v sídle usporiadateľa
7.3. V prípade nejasností alebo pri problémoch pri realizácií akcie sa môže účastník akcie obrátiť na
usporiadateľa prostredníctvom e-mailu: whirlpool.sk@whirlpool.com
7.4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či
zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde ku zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto uvedené
písomne ve forme dodatku a zverejnené na www.whirlpool.sk/promo-akcie/ Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu
zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.
7.5. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia
podmienok stanovených pre získanie darčeka v predajnej akcii.
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