Pravidlá a podmienky predajnej akcie
– spotrebiteľskej súťaže
Účelom a predmetom tohto dokumentu je záväzná úprava pravidiel predajnej akcie –
spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „predajná akcia“). Účasťou na akcii vyjadruje účastník svoj
bezvýhradný súhlas s týmito Pravidlami a podmienkami predajnej akcie – spotrebiteľskej akcie
(ďalej len ,,Pravidlá“) a zaväzuje sa dodržiavať všetky pravidlá/podmienky v Pravidlách uvedené.
Akcia je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Usporiadateľ akcie
Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava,
IČO: 31 358 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka
č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).
Organizátorom akcie je spoločnosť Peter LAUGAR, s. r. o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava,
IČO: 44 415 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka
číslo 54631/B. (ďalej len „Peter LAUGAR, s.r.o.“).
Peter LAUGAR, s.r.o., je zároveň prevádzkovateľom informačného systému, prostredníctvom
ktorého bude dochádzať k prijímaniu a spracovávaniu prijatých registrácií na internetovej stránke
www.ergorapido.sk od účastníkov predajnej akcie.
2. Termín a miesto konania predajnej akcie
Predajná akcia prebieha v termíne od 1. septembra 2016 do 30. septembra 2016 (ďalej len
„obdobie trvania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania
predajnej akcie“) v sieti predajní TESCO STORES SR, a.s. (ďalej len „TESCO“).
3. Účastník predajnej akcie
Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým
bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky určené
týmito Pravidlami (ďalej len „účastník“).
Účastníkovi predajnej akcie nevzniká akýkoľvek nárok voči usporiadateľovi a/alebo organizátorovi
Peter LAUGAR, s.r.o. za akékoľvek náklady, ktoré účastníkovi vzniknú v súvislosti s ich účasťou
na predajnej akcii.

4. Účasť na predajnej akcii
Predajná akcia sa vzťahuje na vybrané modely vysávačov značky Electrolux, a to modely
vysávačov Electrolux Ergorapido ZB2816 a ZB3102, ktoré sú dostupné v sieti predajní TESCO (ďalej
len „vysávač Ergorapido značky Electrolux“).
Účastník sa do predajnej akcie zapojí tak, že v období trvania akcie si (i) kúpi vybraný model
vysávača Ergorapido značky Electrolux v sieti predajni TESCO v období trvania predajnej
akcie, pričom vlastníctvo účastníka k modelu vysávača Ergorapido značky Electrolux nadobudnuté
podľa tohto bodu (i) bude trvať po celé obdobie predajnej akcie a (ii) účastník vyplní registračné
údaje a zaregistruje sa v rozsahu a za podmienok určených týmito Pravidlami.
Vyplnením registračných údajov a registráciou podľa vyššie uvedeného odseku týchto Pravidiel
sa rozumie doplnenie registračného formulára zverejneného na webovej stránke
http://www.ergorapido.sk/ o nasledovné údaje: (i) údaje týkajúce sa vysávača Ergorapido značky
Electrolux v rozsahu názov zakúpeného tovaru, produktové číslo PNC (9 miestne), názov
prevádzky, kde bol tovar zakúpený, číslo pokladničného bloku, pričom sken alebo foto
pokladničného bloku - účtovného dokladu je potrebné k registrácii odoslať vložením tohto
dokumentu do registračného formulára a (ii) údaje týkajúce sa účastníka v rozsahu meno,
priezvisko, adresa bydliska v rozsahu: ulica, číslo domu, mesto, psč, e-mailová adresa, mobilné
číslo. Následne pre ukončenie registrácie podľa tohto odseku Pravidiel je potrebné označiť
vyjadrenie súhlasu s Pravidlami a povoliť funkciu zaregistrovať produkt. Účastník akcie je v súlade
s týmito pravidlami oprávnený zaregistrovať vysávač Ergorapido značky Electrolux najneskôr
do 4. 10. 2016.
Do predajnej akcie nebudú zaradené registrácie vykonané mimo obdobia trvania predajnej
akcie či registrácie neobsahujúce všetky pravdivé a overiteľné údaje potrebné pre registráciu či
inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo
konečného posúdenia správnosti registrácie s ohľadom na pravdivosť a overiteľnosť registračných
údajov, pričom v prípade, že na základe týchto kritérií bude registrácia vyhodnotená ako
nesprávna je účastník vylúčený z predajnej akcie.
Účastník predajnej akcie je povinný uschovať si originál účtovného dokladu – doklad o zaplatení
vybraného modelu vysávača značky Electrolux (ktorého sken alebo fotografia bola priložená
k registrácii podľa predchádzajúceho odseku týchto pravidiel) a tento predložiť organizátorovi
predajnej akcie - Peter LAUGAR, s.r.o. na jeho výzvu oznámenú prostredníctvom použitia údajov
o účastníkovi podľa registrácie účastníka. V prípade, že účastník originál účtovného dokladu podľa
predchádzajúcej vety nepredloží organizátorovi predajnej akcie - Peter LAUGAR, s.r.o. na jeho
výzvu najneskôr do 5 dní od oznámenia výzvy, je organizátor predajnej akcie - Peter LAUGAR, s.r.o.
oprávnený vylúčiť účastníka z predajnej akcie.
Vylúčením účastníka predajnej akcie podľa tejto časti 4 Pravidiel zaniká jeho účasť na predajnej
akcii, vrátane všetkých jeho práv podľa týchto Podmienok, ktoré sa vzťahujú na právo byť
zaradený do predajnej akcie s možnosťou získať výhru ako aj prípadné akékoľvek práva k výhre.

5. Výhry
Výhrami v predajnej akcii sú (i) hlavná cena: skúter Vespa Primavera 50 2T (farba Blue Midnight)
a (ii) ďalšie ceny - 33 malých spotrebičov Electrolux (1x kuchynský robot EKM4600,
1x odšťavovač ESF2000, 1x kávovar EEA111, 10x hriankovač EAT3240, 10x rýchlo varná kanvica
EEWA3240, 10x naparovacia žehlička EDBT800). Organizátor súťaže Peter LAUGAR, s.r.o
a/alebo usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier.
Z platných registrácií účastníkov bude dňa 15. 10. 2016 vyžrebovaný 1 výherca hlavnej ceny skútra
Vespa Primavera 50 2T a výhercovia ďalších 33 cien, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom
odseku týchto Pravidiel. Účastník, ktorý bude výhercom skútra Vespa Primavera 50 2T bude
následne kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré
pre účely registrácie podľa Podmienok uviedol najneskôr do 7 dní odo dňa žrebovania a výhra mu
bude odovzdaná po vzájomnej dohode tohto účastníka a organizátora súťaže - Peter LAUGAR,
s.r.o. vo vopred dohodnutom čase najneskôr do 30 dní odo dňa žrebovania priamo
v predajni TESCO, v ktorej zrealizoval nákup vysávač Ergorapido značky Electrolux za účasti
zástupcu spoločnosti TESCO a/alebo účasti zástupcu organizátora súťaže. Z odovzdania bude
vyhotovená fotodokumentácia, ktorá môže byť ďalej zverejnená v tlačenej alebo elektronickej
forme pre potreby PR alebo reklamy spoločností Electrolux a TESCO a na sociálnych sieťach.
K vyhotoveniu a použitiu fotodokumentácie dáva účastník, ktorý je výhercom dojednaním termínu
odovzdania výhry svoj výslovný súhlas, pričom tento dáva usporiadateľovi, organizátorovi Peter
LAUGAR, s.r.o. a obchodnej spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.
Ďalším 33 vyžrebovaným účastníkom - výhercom budú ceny odoslané poštou, alebo kuriérom
na adresu uvedenú pri registrácii podľa Pravidiel. Organizátor Peter LAUGAR, s.r.o a usporiadateľ
nezodpovedá za prípadné nedoručenie výhry z dôvodu nesprávnych údajov poskytnutých
účastníkom pre doručenie.
6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
Účasťou na predajnej akcii každý účastník dáva usporiadateľovi v súlade so zákonom č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o reklame“) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska,
PSČ za účelom preverenia jeho platnej účasti na predajnej akcii, za účelom odovzdania výhry ceny a na ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa a organizátora - Peter LAUGAR,
s.r.o., a to na dobu 10 rokov, po uplynutí ktorých budú poskytnuté údaje zlikvidované v súlade
s ustanovením § 17 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Účastník predajnej akcie ďalej
dáva súhlas aj so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne
neúplná adresa bydliska (obec) v informačných prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa
predajnej akcie. Účastník predajnej akcie zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje
boli v plnom rozsahu a na vyššie uvedené účely spracovávané aj prostredníctvom tretích osôb
poverených usporiadateľom predajnej akcie a/alebo organizátorom Peter LAUGAR, s.r.o..

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník predajnej akcie má právo písomnou formou
na adrese sídla usporiadateľa a organizátora Peter LAUGAR, s.r.o. odvolať svoj súhlas v zmysle
§ 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov, podľa ktorých má účastník predajnej akcie,
najmä, nie však len, právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, doplniť,
zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Účastník registráciou podľa Pravidiel potvrdzuje, že bol
poučený usporiadateľom a organizátorom Peter LAUGAR, s.r.o. o svojich právach a povinnostiach
v súlade s § 21 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a tomuto poučeniu v plnom rozsahu
porozumel. Účastník predajnej akcie, ktorý poskytol svoje osobné údaje prostredníctvom
registrácie podľa Pravidiel zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné,
aktuálne a pravdivé.
7. Záverečné ustanovenia
Účasťou na predajnej akcii každý účastník ďalej akceptuje, že výhra podľa týchto pravidiel nie je
v zmysle § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
súdne vymáhateľný a účastník nemôže požadovať ani inú kompenzáciu. Účastník, ktorý je
výhercom nemôže požadovať peňažné plnenie výmenou za výhru v predajnej akcii a nemá nárok
na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora Peter LAUGAR, s.r.o. alebo usporiadateľa.
Organizátor akcie nezodpovedá za nesplnenie si prípadných daňových, odvodových alebo iných
povinností zo strany účastníka akcie súvisiacich s nadobudnutím výhry.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami
budú z predajnej akcie vylúčené s účinkami vylúčenia určenými podľa časti 4. týchto Pravidiel.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého
správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo
zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Predajná
akcia sa vzťahuje len na výrobky umiestnené na trh firmou Electrolux Slovakia, s. r. o. Akákoľvek
zmena pravidiel súťaže nadobúda účinnosť od okamihu zverejnenia zmeny stránke
www.ergorapido.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ohľadom predajnej akcie, prosím, kontaktujte
ergorapido@peterlaugar.com.

