
Pravidlá marketingovej akcie (ďalej len akcia) „NAKÚPTE V PLANEO ELEKTRO A DRUHÝ NÁKUP 
DOSTANETE ZADARMO“ 

1. Vyhlasovateľ a Organizátor akcie 

Vyhlasovateľom a Organizátorom akcie je spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o., Na Pántoch 18, 831 06 
Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616 (ďalej len Organizátor). 

2. Územná platnosť a trvanie akcie 

Akcia sa uskutoční na území SR, a to v čase od 10.5. do 23.5.2018. Pre držiteľov rodinnej karty 
PLANEO Elektro od 9.5.2017 do 23.5.2018. 

3. Podmienky účasti v akcii 

Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým 
pobytom na jej území a v čase účasti dovŕšila vek 18 rokov. Podmienkou zapojenia do akcie je 
zakúpenie si akéhokoľvek  výrobku alebo skupiny výrobkov v hodnote minimálne 100 Eur, 
v kamenných predajniach PLANEO Elektro uvedených na stránke(www.planeo.sk/predajne) počas 
prvého týždňa trvania akcie, najneskôr dňa 16.5.2018. Každý účastník sa môže zúčastniť akcie 
toľkokrát, koľko nákupov urobí v uvedených predajniach PLANEO Elektro a splní všetky podmienky 
tejto akcie. Tieto podmienky akcie vstupujú do platnosti 9.5.2018. 

4. Osoby vylúčené z akcie 

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona 
č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení.  

5. Definícia akcie  

Účastník akcie, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 3 má nárok získať zadarmo výrobok alebo 
skupinu výrobkov, a to maximálne v hodnote 20% z celkovej sumy svojho prvého nákupu. Účastník 
akcie musí svoj prvý nákup výrobku alebo skupiny výrobkov uskutočniť v termíne od 10.5. do 
16.5.2018, držitelia rodinnej karty PLANEO Elektro v termíne od 9.5.2017 do 16.5.2018 a to len 
v kamenných predajniach PLANEO Elektro v SR. Následne musí účastník akcie predložiť rodinnú kartu 
alebo originál pokladničného dokladu, aby získal výrobok alebo skupinu výrobkov pre svoj druhý 
nákup zadarmo, avšak len do vo výšky maximálne 20% z celkovej sumy svojho prvého nákupu. Svoj 
druhý nákup musí účastník akcie uskutočniť najneskôr do 23.5.2018 v sieti kamenných predajní 
PLANEO Elektro v SR. Ak sa účastník akcie rozhodne z akéhokoľvek dôvodu vrátiť zakúpený tovar 
v nerozbalenom a nepoškodenom stave v mieste realizácie svojho prvého nákupu počas trvania akcie 
a zároveň sa celková suma jeho prvého nákupu zníži na menej ako 100 Eur, automaticky stráca 
možnosť zúčastniť sa akcie. 

6. Podmienky akcie  

1. Výrobok alebo skupinu výrobkov v akejkoľvek hodnote zakúpený/é musí účastník akcie 
vybrať len v sieti kamenných predajní PLANEO Elektro. 

2. Celková suma prvého nákupu účastníka akcie musí byť minimálne 100 Eur na jeden 
pokladničný doklad.  

3. Účasť na akcii je podmienená realizáciou prvého nákupu výrobku alebo skupiny výrobkov len 
v termíne trvania akcie, a to v čase od 9.5. do 16.5.2018 

http://www.planeo.sk/predajne


4. Na jeden pokladničný doklad je možné zakúpiť ľubovoľný počet produktov, celková suma 
prvého nákupu musí byť v minimálnej výške 100 Eur.  

5. Rodinnú kartu alebo originál pokladničného dokladu, na ktoré bol prvý nákup zrealizovaný je 
účastník akcie povinný predložiť pracovníkovi kamennej predajne PLANEO Elektro.  

6. V prípade ak účastník akcie zrealizuje druhý nákup, ktorého výsledná suma je v prepočte na 
EUR nižšia ako 20% zo sumy prvého nákupu, vzniknutý rozdiel pracovník kamennej predajne 
PLANEO Elektro účastníkovi nevráti, ale zaúčtuje do registračnej pokladnice kamennej 
predajne.  

7. V prípade ak účastník akcie zrealizuje druhý nákup, ktorého výsledná suma je v prepočte na 
EUR rovná, alebo nižšia ako 20% zo sumy prvého nákupu, tak obsluha naúčtuje každý jeden 
kus tovaru druhého nákupu za 0,01€.   

8. V prípade ak účastník akcie zrealizuje druhý nákup, ktorého výsledná suma je v prepočte na 
EUR vyššia ako 20% zo sumy prvého nákupu, účastník akcie vzniknutý rozdiel uhradí 
pracovníkovi kamennej predajne PLANEO Elektro.  

9. Do akcie sú zahrnuté nákupy, ktoré sú realizované platbou v hotovosti, platobnou kartou, 
poukážkou, alebo na splátky. 

7. Postup zapojenia sa do akcie 

1. Zákazník si vyberie výrobok alebo skupinu výrobkov. 
2. Pokladník/pokladníčka informuje zákazníka o možnostiach zakúpenia výrobku alebo skupiny 

výrobkov.  
3. Po odsúhlasení si formy kúpy tovaru zo strany zákazníka, pokladník/pokladníčka zoskenuje 

všetky vybrané výrobky a oznámi zákazníkovi výslednú cenu s DPH. 
4. V prípade ak je výsledná suma nákupu minimálne vo výške 100 Eur s DPH, zákazník získava 

možnosť zapojiť sa do akcie.  
5. Akonáhle zákazník uhradí výslednú cenu, ktorá nie je nižšia ako 100 Eur s DPH, v termíne 

trvania akcie, automaticky sa zapája do akcie.  
6. Zákazník po úhrade svojho prvého nákupu obdrží originál pokladničného dokladu, ktorý musí 

pri svojom druhom nákupe predložiť pracovníkovi predajne PLANEO Elektro, v ktorej svoj 
prvý nákup zrealizoval, ale to iba v prípade ak nie je držiteľom rodinnej karty a túto pri 
úhrade svojho prvého nákupu nepoužil.  

8. Postup uplatnenia hlavnej výhry akcie  

1. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže v spolupráci s jednotlivými pracovníkmi kamenných 
predajní PLANEO Elektro, je povinný poskytnúť účastníkom akcie, ktorí splnili podmienky 
akcie, druhý nákup zadarmo, avšak maximálne do výšky 20% z celkovej sumy ich prvého 
nákupu.    

2. Účastník akcie, ktorý zrealizuje svoj prvý nákup v termíne 9.5. – 16.5.2018 v kamennej 
predajni PLANEO Elektro, musí uskutočniť svoj druhý nákup v sieti kamenných predajní 
PLANEO Elektro najneskôr do 23.5.2018.  

3. Pokladník/pokladníčka predajne PLANEO Elektro, v ktorej účastník akcie zrealizoval svoj prvý 
nákup, overí platnosť originálu pokladničného dokladu predloženého účastníkom akcie, alebo 
overí nákup cez rodinnú kartu. 

4. V prípade ak spĺňa podmienky, informuje účastníka akcie, že môže uskutočniť druhý nákup 
a informuje účastníka akcie o maximálnej výške sumy nákupu zadarmo.   

5. Pokladník/pokladníčka zoskenuje všetky vybrané výrobky a oznámi zákazníkovi výslednú cenu 
s DPH. V prípade ak je výsledná suma druhého nákupu nižšia ako 20% zo sumy prvého 
nákupu, platí bod č. 6 odsek 6 marketingových pravidiel, a účastník akcie získa nákup 
zadarmo.  

6. V prípade ak je výsledná suma druhého nákupu účastníka akcie, po zoskenovaní všetkých 
jeho položiek vyššia ako 20% zo sumy prvého nákupu, vzniká cenový rozdiel a účastník akcie 



tento rozdiel musí uhradiť. Po úhrade vzniknutého cenového rozdielu, jednou z foriem 
uvedených v bode č. 6 odsek 9 marketingových pravidiel. 

9. Osobitné ustanovenia 

Organizátor nehradí účastníkom akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo náklady 
spojené so zapojením sa do akcii. Organizátor si vyhradzuje právo akciu prerušiť, zmeniť jej 
podmienky, obmedziť, odložiť alebo zrušiť akciu na základe svojho vlastného uváženia. O všetkých 
otázkach týkajúcich sa tejto akcie ako aj sporov alebo nejasností rozhoduje Organizátor na základe 
svojej vlastnej úvahy. Pokiaľ Organizátor akcie zistí, že účastník akcie mu poskytol nepravdivé údaje 
alebo informácie, bude Organizátor súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto 
účastníka vylúčiť z akcie. Organizátor akcie si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť z akcie účastníka, ktorý 
konal alebo mal v úmysle konať, v rozpore s pravidlami akcie, pokúsil sa získať nákup podvodným 
spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne, 
poškodzoval dobré meno Organizátora akcie.  

10. Záverečné ustanovenia 

Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s týmto štatútom a pravidlami akcie na webovej stránke 
Organizátora akcie alebo v predajniach PLANEO Elektro uvedených na www.planeo.sk/predajne. 
Účasťou v akcii každý zákazník Organizátora akcie plne súhlasí s pravidlami a štatútom akcie a je si 
vedomý aj práv a povinností z nich vyplývajúcich a a zaväzuje sa riadiť týmto štatútom a 
podmienkami. Zákazník v žiadnom prípade nebude do akcie zapojený, pokiaľ nebude úplne súhlasiť 
s týmto štatútom a podmienkami počas celého trvania akcie ako aj po jej skončení. V prípade, ak 
zákazník nebude súhlasiť s týmto štatútom a podmienkami akcie, resp. bude mať k nim výhrady 
nebude zapojený do akcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 9.5.2018 
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