DODATOK č.1
ÚPLNÝCH PRAVIDIEL VEREJNEJ SPOTREBITEĽSKEJ AKCIE
Týmto dodatkom* sa v súlade s článkom 7. bod 5. mení termín verejnej spotrebiteľskej akcie
organizátora, uvedenej nižšie takto:
Pôvodný termín skončenia akcie, 21.12.2020, 23:59 sa mení na nový termín, 31.3.2021, 23:59.
Ostatné ustanovenie Úplných pravidiel verejnej spotrebiteľskej akcie ostávajú nezmenené.

V Bratislave, 18.12.2020
Za Organizátora:
Ing. Vladimír Sedlačko v.r.
Konateľ

Ing. Radek Štěpán v.r.
Vedúci oddelenia financie a controlling

*Pre úplnosť uvádzame pôvodné znenie:

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ VEREJNEJ SPOTREBITEĽSKEJ AKCIE

„Sprchovacie WC Geberit AquaClean – druhé do rodiny zadarmo“
Tento dokument stanovuje úplné pravidlá verejnej spotrebiteľskej akcie s názvom „Sprchovacie WC
Geberit AquaClean – druhé do rodiny zadarmo“ (ďalej len „Akcia“), organizovanej výlučne pre
koncových spotrebiteľov (ďalej len „Účastník“). Pravidlá Akcie, uvedené v tomto dokumente sú jediné
a sú záväzné pre všetkých Účastníkov. Tieto pravidlá môžu byť zmenené len formou písomného
dodatku k tomuto dokumentu.
ORGANIZÁTOR AKCIE
Geberit Slovensko s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 357 25397, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 15347/B
(ďalej len „Organizátor“).
1. MIESTO A ČAS TRVANIA AKCIE
1. Akcia bude prebiehať na území Slovenskej republiky, v termíne od 1.10.2020 do 21.12.2020
do 23:59 hod. Bude zverejnená na internetových stránkach Organizátora, https://www.geberitaquaclean.sk/ a je určená pre Účastníkov, ktorí si zakúpia niektorý z vybraných akciových
výrobkov, ktorými sú sprchovacie WC Geberit AquaClean, kdekoľvek v sieti autorizovaných
a zaškolených obchodných partnerov Organizátora, predávajúcich produkty Geberit
AquaClean na Slovensku (ďalej len „Partner“). Úplný a jediný zoznam obchodných partnerov,
u ktorých je možné využiť akciové zvýhodnenie je uvedený na webových stránkach
Organizátora - v linku nižšie:
https://www.geberit-aquaclean.sk/vyskusajte-a-kupte/vyhladavanie-predajnych-miest/
2. Účelom Akcie je propagácia produktov Organizátora a podpora predaja, smerujúca k zvýšeniu
nákupu produktov s vyššou pridanou hodnotou. Zoznam konkrétnych výrobkov, pri kúpe ktorých
sa poskytuje dodatočné akciové zvýhodnenie vo forme druhého produktu naviac je uvedený
v bode 2., ods. 4. týchto pravidiel.

2. PODMIENKY ÚČASTI V AKCII
1. Účasť v Akcii je dobrovoľná. Využitím Akciových podmienok Účastník vyjadruje svoj súhlas s
jej pravidlami.
2. Účastník pri registrácii v súlade s podmienkami Akcie môže udeliť Organizátorovi súhlas na
zasielanie propagačných a marketingových materiálov.
3. Akcia je zverejnená a prebieha na oficiálnej webovej stránke Organizátora https://www.geberitaquaclean.sk/, v niektorých médiách v SR a u Partnerov.
4. Akcia je určená pre všetkých spotrebiteľov, fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú
spôsobilé k maloobchodnému nákupu. Takáto osoba sa môže stať Účastníkom Akcie, ak
v termíne Akcie splní súčasne všetky nasledujúce podmienky:
•

V období konania Akcie si zakúpi u Partnera v Slovenskej republike uvedeného v bode 1.
ods.1. týchto pravidiel niektorý z nižšie uvedených akciových modelov sprchovacieho WC
Geberit AquaClean
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

objednávacie číslo 146.212.11.1 - Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné
závesné WC: Alpská biela,
objednávacie číslo 146.212.21.1 - Geberit AquaClean Mera Comfort kompletné
závesné WC: S lesklým pochrómovaním
objednávacie číslo 146.202.11.1 - Geberit AquaClean Mera Classic kompletné
závesné WC: Alpská biela
objednávacie číslo 146.202.21.1 - Geberit AquaClean Mera Classic kompletné
závesné WC: S lesklým pochrómovaním
objednávacie číslo 146.222.11.1 - Geberit AquaClean Sela kompletné závesné
WC: Alpská biela
objednávacie číslo 146.222.21.1 - Geberit AquaClean Sela kompletné závesné
WC: S lesklým pochrómovaním
objednávacie číslo 146.292.11.1 - Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné
závesné WC: Alpská biela
objednávacie číslo 146.292.SI.1 - Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné
závesné WC: Biela / Sklo
objednávacie číslo 146.292.SJ.1 - Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné
závesné WC: Čierna / Sklo
objednávacie číslo 146.292.FW.1 - Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletné
závesné WC: Brúsená ušľachtilá oceľ

Bezprostredne po zakúpení produktu, najneskôr však v termíne do 21.12.2020
zaregistruje kúpu akciového výrobku v rámci tejto Akcie prostredníctvom registračného
formulára k akcii na stránke: https://www.geberit-aquaclean.sk/mimoriadna-akcia/, kde:
o
o

o

vyplní povinné údaje,
do vyhradenej kolónky vpíše výrobné číslo zakúpeného produktu, ktoré slúži ako
jedinečný kód pre vstup do Akcie. V prípade, že sa do Akcie s rovnakým výrobným
číslom produktu zapoja viacerí Účastníci, bude výhody z Akcie čerpať iba Účastník,
ktorý sa registroval ako prvý,
vloží/nahrá priamo do formulára fotokópiu daňového dokladu o kúpe akciového
výrobku, ďalej iba „Doklad“ (vyhotovený Partnerom).

Účastník vyplnením registračného formulára automaticky získava aj bezplatné predĺženie
záruky o jeden rok v súlade so štandardnými podmienkami Organizátora pre poskytovanie
predĺženej záruky.
5. V rámci registrácie do Akcie horeuvedeným spôsobom bude Účastník Akcie požiadaný o
vyjadrenie súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely poskytnutia výhody
plynúcej z Akcie a na marketingové účely Organizátora. Neposkytnutie súhlasu so spracovaním
osobných údajov na marketingové účely Organizátora však nie je dôvodom pre odmietnutie
poskytnutia výhody plynúcej z Akcie.

6. Organizátor si vyhradzuje právo na výsledné posúdenie splnenia stanovených podmienok Akcie
jednotlivými Účastníkmi a rozhodnutie Organizátora v tejto veci je konečné. Organizátor si
taktiež vyhradzuje právo skontrolovať pravdivosť údajov zaslaných Účastníkom Akcie, najmä
však je oprávnený vyžiadať si v prípade pochybností od Účastníka k nahliadnutiu originál
Dokladu.
7. Účastník je povinný si príslušný originálny Doklad odložiť a na požiadanie sa ním preukázať
Organizátorovi. Bez platného Dokladu nárok na akciové zvýhodnenie Účastníkovi nevzniká.
8. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na tejto Akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami Akcie
nebudú do Akcie zaradené a zvýhodnenie plynúce z Akcie im nebude priznané. Vymáhanie
zvýhodnenia súdnou cestou je vylúčené.
3. POPIS AKCIE
1. Účastník Akcie po registrácii na stránke Organizátora vpíše jedinečný kód, ktorým je výrobné
číslo zakúpeného produktu.
2. Do Akcie bude Účastník zaradený po úspešnej registrácii elektronickou formou, po odoslaní
výrobného čísla zakúpeného produktu a po vložení/nahratí Dokladu.
3. Každý Účastník sa do Akcie môže zapojiť viackrát, vždy však s iným jedinečným kódom, teda
s iným výrobným číslom zakúpeného produktu. Pre vylúčenie pochybností je opakované
poskytnutie akciovej výhody podmienené ďalším nákupom niektorého z akciových modelov
sprchovacieho WC Geberit AquaClean.
4. AKCIOVÉ ZVÝHODNENIE
1. Každý Účastník Akcie, ktorý sa kúpou akciového sprchovacieho WC Geberit AquaClean
a platnou registráciou zapojí do Akcie, získa po overení zaslaných údajov od Organizátora
naviac druhý výrobok Geberit AquaClean (ďalej iba „Produkt naviac“) podľa nasledovného
princípu:
4.1.1. Pri zakúpení akéhokoľvek z akciových výrobkov uvedených v bode 2. ods. 4.
týchto podmienok s označením „Mera“ získa Účastník naviac druhý výrobok, ktorým
je „Geberit AquaClean Tuma Classic WC sedadlo“ – obj. číslo 146.072.11.1
4.1.2. Pri zakúpení akéhokoľvek z akciových výrobkov uvedených v bode 2. ods. 4.
týchto podmienok s označením „Sela“ a/alebo „Tuma Comfort“ získa Účastník
naviac druhý výrobok, ktorým je „Geberit AquaClean 4000 WC sedadlo: Alpská
biela“ – obj. číslo 146.130.11.2
2. Produkt naviac bude zasielať Organizátor Akcie priamo na adresu Účastníka, uvedenú v
registračnom formulári a to najneskôr do 60 dní od obdržania registrácie elektronickou formou.
3. Produkt naviac nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať akékoľvek iné náhradné
plnenie, zodpovedajúce hodnote Produktu naviac.
4. Na Produkt naviac sa vzťahuje riadna záruka štandardne poskytovaná organizátorom na
produkty Geberit AquaClean a po registrácii Produktu naviac na webovej stránke organizátora
https://www.geberit-aquaclean.sk/servis/predlzena-zaruka/ môže Účastník získať aj bezplatné
predĺženie záruky o jeden rok v súlade so štandardnými podmienkami Organizátora pre
poskytovanie predĺženej záruky.
5. STRATA PRÁVA NA AKCIOVÉ ZVÝHODNENIE
1. Každý Účastník Akcie je povinný Organizátorovi poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na
poskytnutie akciového zvýhodnenia.
2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť z Akcie Účastníka, ktorý:
•
•
•
•

konal v rozpore s týmito pravidlami,
pokúsil sa získať zvýhodnenie podvodným spôsobom alebo v rozpore s dobrými mravmi,
svojím konaním poškodzoval dobré meno a povesť Organizátora,
nesplnil podmienky účasti v Akcii

6. SPRACOVANIE IDENTIFIKAČNÝCH A KONTAKTNÝCH ÚDAJOV O ÚČASTNÍKOVI
1. Účastník Akcie poskytne pri registrácii do Akcie svoje kontaktné údaje:
1. Meno, Priezvisko, Poštová adresa, e-mailová adresa (*povinné údaje),
2. telefonický kontakt (**nepovinný údaj).
2. Účasťou v Akcii Účastník udeľuje svoj súhlas, aby ho Organizátor kontaktoval prostredníctvom
poskytnutých kontaktných údajov za účelom postupu v súlade s pravidlami Akcie, využitia práv
Účastníka Akcie, a odovzdania, resp. doručenia Produktu naviac.
3. Účastník Akcie je oprávnený́ (nie však povinný́ ) udeliť Organizátorovi súhlas na zasielanie
informácii o novinkách, komerčných a marketingových ponukách Organizátora prostredníctvom
poskytnutých kontaktných údajov (t.j. na adresu, e-mail, alebo telefónne číslo). Takto udelený
súhlas je Účastník oprávnený kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať. Zásady ochrany
osobných údajov zákazníkov, ktorými sa riadi Organizátor sú uvedené na webovej adrese
https://www.geberit.sk/meta-sk/m-data-privacy.html

7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Organizátor nezodpovedá za žiadnu škodu alebo za iné nároky Účastníka Akcie v súvislosti s
nesprávne poskytnutými, resp. nepresnými údajmi Účastníka, ako aj v súvislosti s neuplatnením
nároku alebo neprevzatím Produktu naviac spôsobom, ktorý určil Organizátor alebo s jeho
nevyužívaním.
2. Organizátor nehradí Účastníkom Akcie žiadne náklady spojené so zapojením sa do Akcie, s
prevzatím Produktu naviac, s jeho inštaláciou alebo jeho užívaním.
3. Organizátor nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním Produktu naviac
Účastníkovi Akcie. Organizátor nie je zodpovedný za nedostupnosť web stránky organizátora v
dôsledku zlyhania internetu alebo elektronického útoku a ani za žiadne výkony, ktoré
neprevádzkuje priamo sám.
4. Účastník Akcie berie na vedomie, že Produkt naviac z tejto Akcie nemožno vymáhať súdnou
cestou a nie je na neho právny nárok.
5. Organizátor si vyhradzuje právo písomnými dodatkami meniť a dopĺňať pravidlá Akcie podľa
vlastného uváženia, najmä, ale nie výlučne, zmeniť spôsob, miesto a termín skončenia Akcie,
Akciu prerušiť, pozastaviť, odložiť, alebo zrušiť úplne a pod.
6. Tieto pravidlá (ako aj ich prípadné dodatky) budú po dobu trvania Akcie zverejnené na webovej
stránke Organizátora https://www.geberit-aquaclean.sk/servis/mimoriadna-akcia/ . Účastníci
zapojením sa do Akcie vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Akciový Produkt naviac
nebude odovzdaný, pokiaľ Účastník plne nesúhlasí s týmito pravidlami Akcie a nesplní
požiadavky z nich pre neho vyplývajúce. Ustanovenia týchto pravidiel Akcie, priebeh Akcie a
vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
Slovenskej republiky.
V Bratislave, 1.10.2020
Za Organizátora:

Ing. Vladimír Sedlačko
Konateľ

Ing. Radek Štěpán
Vedúci oddelenia financie a controlling

