
PRAVIDLÁ PROMO AKCIE
“Tesco poukážka k chladničke Whirlpool z Datart a hej.sk”

platné pre:
Vybrané modely Whirlpool chladničiek

Účelom tohto dokumentu sú presné pravidlá akčnej ponuky “Tesco poukaz k nákupu chladničky Whirlpool
v predajniach Datart alebo na datart.sk a hej.sk (ďalej len „akcia“).Tieto pravidlá môžu byť zmenené usporiadateľom formou
písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ akcie
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 akcie
Akcia prebieha v termíne od 25. 7. 2022 do 14. 8. 2022 alebo do vyčerpania skladových zásob (ďalej len „doba konania

predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“) u partnera Datart
(www.datart.sk., predajne https://www.datart.sk/predajne) a online shop hej.sk. 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. Podmienka účasti v akcii
Účastníkom akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky

4. Základná charakteristika akcie
Zákazník, ktorý v predajniach Datart (zoznam predajní tu: https://www.datart.sk/predajne/index.html ) a na eshope
www.datart.sk a www.hej.sk v čase konania predajnej akcie zakúpi vybrané modely chladničiek Whirlpool (viď zoznam
modelov nižšie), ktoré sú zaradené do predajnej akcie, má možnosť získať po registrácií na stránke www.whirlpool.sk/ ,
sekcia Akcie a darčeky,  voucher v hodnote 20 alebo 40 Eur na nákup v Tesco.

5. Produkty zaradené do akcie
5.1. Akcia sa vzťahuje len na vybrané kategórie výrobkov usporiadateľa akcie.
5.2. Vybranými kategóriami výrobkov zaradenými do akcie sú len výrobky značky Whirlpool v kategorii chladničky. Presný
zoznam produktov nájdete nižšie.

5. 3. Nárok na zaslanie darčeka vzniká len v prípade, ak účastník predajnej akcie nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej
zmluvy na spotrebič v zmysle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. Ak
odstúpi účastník predajnej akcie, nárok na darček v rámci predajnej akcie nevzniká a prípadne zaslaný darček je účastník
predajnej akcie povinný usporiadateľovi vrátiť.

5. 4. Zoznam modelov zahrnutých do akcie a hodnota voucheru, ktorý zákazník pri nákupe daného modelu získava.

40 Eur voucher = 2x 20 Eur
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6. Podmienky účasti v akcii a pravidlá
6.1. Nákup jedného modelu z vybraných spotrebičov podľa zoznamu v bode 5.4 týchto pravidiel v predajni Datart SR alebo

na webe www.datart.sk a www.hej.sk
6.2. Účastník je povinný sa pre získanie poukazu registrovať na internetových stránkach usporiadateľa www.whirlpool.sk v
sekcii Akcie a darčeky, , a to do 14 dní odo dňa zakúpenia Výrobku, pričom lehota začína plynúť dňom zakúpenia (ďalej tiež
"registračná lehota). Rozhoduje dátum uvedený na účtenke o zakúpení Výrobku. Márnym uplynutím registračnej lehoty
nárok na poukaz na darček zaniká.
6. 3. Na základe dokončenej registrácie obdrží účastník potvrdzujúci e-mail, najneskôr do 30 dní od úspešného zadania
registrácie bude na uvedený email zaslaný poukaz Tesco v elektronickej podobe.
6.4. Registračný formulár vyžaduje najmä vyplnenie osobných a kontaktných údajov, doplnenie označenia zakúpeného
modelu, modelového čísla, výrobného čísla a priloženie fotokópie účtenky.
6.5. Poukaz bude zaslaný účastníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu ako online poukaz v nominálnej hodnote 20 Eur.
6.6. Účastník berie na vedomie, že nákupom tovaru u partnera akcie (Datart) vzniká zmluvný vzťah iba medzi účastníkom a
daným partnerom akcie podľa pravidiel všeobecne záväzných právnych predpisov a prípadne pravidiel stanovených
partnerom akcie ako predávajúcim a usporiadateľ nie je zmluvnou stranou. Všetky nároky viažuce sa k zakúpenému tovaru
musí účastník riešiť s partnerom akcie ako predávajúcim.
6.7. Pravidla využití poukázky Tesco:
a) Zákazník po úspešnej registrácií získava poukaz na nákup tovaru v predajniach Tesco v celkovej nominálnej hodnote 20
Eur (neplatí pre online nákup na tesco.sk)
b) Elektronicky zaslaný poukaz je možné predložiť vytlačený alebo ukázať jeho unikátny kód v mobilnom telefóne na
predajniach Tesco pri platení, pričom hodnota poukazu bude odrátaná z ceny nákupu zákazníka.
c) Poukaz v hodnote 20 Eur je možné využiť jednorázovo, nie je možné ho vymeniť za peniaze, využiť len časť hodnoty
alebo vracať peniaze.
d) Poukazy je možné využiť na nákup všetkého tovaru z aktuálneho sortimentu v predajniach Tesco na území Slovenskej
republiky, zoznam predajní je k dispozícií na stránke https://tesco.sk/obchody/zoznam-predajni/
e) Poukazy neplatia na čerpacích staniciach Tesco.
f) Platnosť poukazu je do 31. 12. 2024.
g) Poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
h) Poukaz bude zákazníkovi zaslaný elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.
i) Termín e-mailového doručenia poukazu je do 14 dní od úspešne uskutočnenej registrácie, najneskôr do 30 dní od
úspešne uskutočnenej registrácie.
j) V prípade otázok, ktoré sa týkajú technickej stránky uplatnenia poukazov sa účastník môže obrátiť na na:
voucher_team_sk@tesco.com

6.8. Účastník je povinný správať sa tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu poukazu. Ak je k zneužitiu napriek tomu dôjde,
usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a nevzniká mu akákoľvek povinnosť poskytnú účastníkovi nový zľavový poukaz
alebo zľavový kód alebo finančné prostriedky v hodnote zľavového poukazu či zľavového kódu.
6.9. Na poskytnutie zľavového poukazu alebo zľavového kódu nevzniká účastníkovi voči usporiadateľovi právny nárok.

7.   Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
7.1. V rámci predajnej akcie usporiadateľ spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkom pri prihlásení do predajnej akcie,
pretože je to nevyhnutné pre naplnenie obsahu predajnej akcie. Účelom poskytnutia osobných údajov účastníkom je teda
realizácia usporiadanej predajnej akcie vo vzťahu k účastníkovi. Osobné údaje poskytuje účastník dobrovoľne. Osobné
údaje budú spracované usporiadateľom ako správcom a môžu byť poskytnuté, o sa tka adresy dodania darčeka tiež
prepravnej spoločnosti. Ochrana osobných údajov sa vedľa týchto pravidiel riadi najmä Oznámením o ochrane osobných
údajov, ktorého text možno nájsť na internetových stránkách usporiadateľa
https://www.whirlpool.sk/oznamenie-o-ochrane-osobnych-udajov, zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných
údajov, v znení neskorších predpisov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb
v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tiež GDPR), a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Bližšie informácie o spôsobe a rozsahu ochrany osobných údajov sú uvedené v Oznámení
na citovanej internetovej adrese.
7.2. Odoslaním 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.alebo
prostredníctvom e-mailu: linka_zakaznika_sk@whirlpool.com
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8.   Záverečné ustanovenia
8.1. 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.
8.2. V prípade nejasností alebo pri problémoch pri realizácií akcie sa môže účastník akcie obrátiť na usporiadateľa
prostredníctvom e-mailu: linka_zakaznika_sk@whirlpool.com
8.3. 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.
8.4. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených
pre získanie darčeka v predajnej akcii.
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