
 

 

 

 

 

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE 
 

 

USPORIADATEĽ: Philips Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/23, 

Budova River Garden II., 186 00 Praha 8, IČO: 63985306 
 
ORGANIZÁTOR:  AVEDA PTI, s. r. o., so sídlom K Hájům 1309/34, 155 00 

  Praha 5, Česká republika, IČO: 25675028 

   

NÁZOV AKCIE:   „90 dní testovania so zárukou vrátenia peňazí – Philips  

  Sonicare" (ďalej len „akcia“). 

 

OBDOBIE TRVANIA:  od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

 

MIESTO KONANIA: Slovenská republika. 

 

PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou 

na území Slovenskej republiky starší ako 15 rokov, ktorý si v období konania akcie 

kúpi na území Slovenskej republiky výrobok z radu sonických zubných kefiek Philips 

Sonicare či pomôcok medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss (akcia sa 

nevzťahuje na kefkové hlavice ani náhradné trysky) a následne odošle najneskôr do 

90 dní odo dňa nákupu (vrátane, rozhoduje dátum podania zásielky) tento výrobok 

nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými doplnkami, vyplneným kupónom z 

letáčika a s originálom dokladu o nákupe na uvedenú adresu organizátora. 

 

 

MECHANIZMUS AKCIE:  

 

1. Do tejto akcie sú zaradené všetky výrobky z radu sonických zubných kefiek 

Philips Sonicare a pomôcok medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss 

(akcia sa nevzťahuje na kefkové hlavice) kúpené v období od 1. 9. 2016 do 

31. 8. 2017 u vybraných prejacov na území SR. Zoznam predajcov zapojených 

do akcie je uvedený na webe www.philips.sk.  
 
2. Výrobok je možné vrátiť iba nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkými 

doplnkami, vyplneným kupónom z letáčika a s originálom dokladu o nákupe. 

Zásielka musí byť poistená. 
 
3. Účastník akcie musí kúpený výrobok odoslať na adresu: AVEDA PTI s.r.o., 

K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5, Česká republika. 
 
4. Výrobok je možné vrátiť najneskôr do 90 dní od dátumu nákupu. Rozhodujúci 

je dátum podania zásielky. 
 
5. Výrobok nie je možné vrátiť priamo v predajni. 
 
6. V prípade, že nebudú splnené vyššie uvedené podmienky, bude výrobok 

vrátený na adresu účastníka akcie. 
 
7. Akcia sa vzťahuje iba na výrobky zaplatené v hotovosti alebo platobnou kartou. 

Nevzťahuje sa na splátkový predaj. 
 

http://www.philips.sk/


 

 

 

 

8. Vrátený výrobok nie je možné poslať na dobierku. Cena výrobku uvedená na 

predajnom doklade bude účastníkovi akcie poukázaná do 30 dní na uvedený 

bankový účet. 
 
9. Jedna osoba môže vrátiť iba jeden výrobok. 

 

SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Zákazník odoslaním 

vyplneného kupónu súhlasí s úplnými pravidlami akcie a so spracovaním osobných údajov 

v takto poskytnutom rozsahu za podmienok zákona č. 101/2000 Zb., správcom – 

spoločnosťou Philips Česká republika s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 23, PSČ 180 00 

s cieľom vyhodnotenia akcie a odovzdania odmien a ďalšieho marketingového 

spracovania, t. j. ponúkania produktov správcu a zasielania informácií o marketingových 

akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení 

prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na čas 

neurčitý, respektíve do odvolania súhlasu. Správca môže poveriť spracovaním osobných 

údajov tretí subjekt, tzv. spracovateľa. Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil so svojimi 

právami podľa § 11 a 21 zákona č 101/2000 Zb., t. j. najmä že má právo na prístup k 

osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych 

osobných údajov, ich likvidáciu atď. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a účastník môže 

tento súhlas kedykoľvek bezplatne na adrese správcu odvolať. V prípade pochybností o 

dodržiavaní práv sa účastník môže obrátiť na správcu; kontrolným orgánom je Úrad na 

ochranu osobných údajov.  

 

 

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE: 

 

1. Na akcii sa smú zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 15 rokov s doručovacou 

adresou v SR. 

 

2. Účastník akcie zaslaním výrobku organizátorovi marketingovej akcie prijíma 

pravidlá akcie. 
 

3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie 

v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. 

 

4. Usporiadateľ ani organizátor marketingovej akcie nezodpovedajú za škody alebo 

straty vzniknuté počas účasti na tejto akcii. 

 

5. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie 

zásielky s výrobkom či jej doručenie po lehote stanovenej v pravidlách tejto 

akcie z dôvodov spočívajúcich na strane pošty alebo iného držiteľa poštovej 

licencie. 
 

6. Potvrdenie o odoslaní zásielky s vráteným výrobkom sa nepovažuje za jeho 

doručenie organizátorovi. 
 

7. Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade nemožnosti 

doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy 

alebo chybne uvedeného čísla účtu. 
 

8. Akýkoľvek právny nárok účastníka je vylúčený. 
 

9. Úplné aktuálne znenie pravidiel akcie bude počas konania akcie nepretržite k 

dispozícii na www.philips.sk. 
 

http://www.philips.cz/


 

 

 

 

10. Organizátor akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii 

a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek 

otázke s akciou spojenej. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek 

z účastníkov z akcie v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, konal 

v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by 

vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený 

z akcie, bude výrobok vrátený na jeho adresu. Prípadné námietky s priebehom 

akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 3 pracovných dní od 

ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. 

Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa 

o námietke je konečné. 

 

 

 

 

Zoznam predajcov zapojených do akcie „90 dní testovania so zárukou 

vrátenia peňazí – Philips Sonicare": 

 

1. Alza.sk s.r.o. – www.alza.sk  

2. DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.sk  

3. Elektrosped, a.s. – www.hej.sk  

4. EURONICS SK a.s. – www.euronics.sk  

5. FAST PLUS, spol. s r.o -www. www.planeoelektro.sk 

6. Internet Mall Slovakia, s.r.o. – www.mall.sk  

7. Internet shop s.r.o. – www.parfums.sk  

8. KOBOZ SERVICE s.r.o. - www.nazuby.eu   

9. METRO Cash&Carry SR s.r.o. - http://www.metro.sk/   

10. NAY a.s. – www.nay.sk  

11. NextBiz s.r.o. - https://www.elkefka.sk/ 

12. OKAY s.r.o. - www.okay.sk  

13. PROFIMED s.r.o. – www.profimed.eu  

14. SUNLIGHT medical systems, s.r.o. – www.pilulka.sk  

 

 

 

 

V Prahe dňa 1. 9. 2016 

Philips Česká republika s.r.o. 

Rohanské Nábřeží, 23 Budova 

River Garden II (vchod A) 

186 00 Praha 8 

IČO: 63985306 
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