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Pravidlá predajnej akcie AEG 

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Electrolux (ďalej len 

„predajnej akcie"). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto 

dokumentu. 

1. Usporiadateľ predajnej akcie: 

Usporiadateľom predajnej akcie je Electrolux s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 
821 04, Slovensko, IČO: 52542319, DIČ: 2121068213 (ďalej len „usporiadateľ“). 
 

2. Termín a miesto konania predajnej akcie: 

Predajná akcia prebieha v termíne od 20. 02. 2023 00:00 hod. do 30. 04. 2023 23:59 hod. (ďalej len 

„doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej 

akcie“). 

3. Účastník predajnej akcie: 

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická nepodnikajúca osoba s trvalým bydliskom a 

bankovým účtom vedeným v EUR na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“). 

4. Produkty zaradené do predajnej akcie a výška bonusu: 

Zákazník, ktorý zakúpi niektorý z nižšie uvedených produktov značky AEG a ktorý splní všetky ostatné 

podmienky akcie, získa nasledujúci bonus: 

Cashback v hodnote 20 eur platí pre modely zaradené do akcie: 
Varné panely: IKB64301XB, IKB64301FB, IKB64431XB 

 

Cashback v hodnote 40 eur platí pre modely zaradené do akcie: 
Chladničky: SKB582F1AF, SKE688E1AF, SFB682F1AF, SFB612F1AS, SCB618F3LS, SCB618F6TS 

Umývačky riadu: FSK73607Z, FSE73407P, FES5368XZM, FES5396XZM, FSB53927Z 

Cashback v hodnote 60 eur platí pre modely zaradené do akcie: 
Vstavané rúry: BEB351110B, BEB351110M, BES351110M, BCE451350M, BCE455350M, BCK455350M, 
BCE556360M, BCK556360M, BPB351160M, BPS351160M 
Varné panely: IKB64413FB, IAE64413XB, IAE64431FB, IKE64441IB, IKE64441FB, IAE84411XB, 
IAE84431FB 
 

Cashback v hodnote 80 eur platí pre modely zaradené do akcie: 
Varné panely: IKE74441FB, IKE64471FB, IKE85753FB, IKE85753IB, IKE84471XB, IKE74471IB, IAE64843FB, 

IPE84531FB 

Chladničky: SCB618E6TS, SCB819F8FS, SCE618E5TS, SKE818F1DC, SCE818E6TF, SCE818E7MF, 

SCE818E8TS, SCE818D3FS, SKE818D1DS, SCE818D3LC, SCE818E8MF 
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Mrazničky: ABE818F6NC 

Umývačky riadu: FSE74617P, FSE74707P, FSE74717P, FSE74737P, FSE75748P, FSK75758P, FSK73767P 

Odsávače pár: DBB5660HM, DBB5960HM, DGK6681HM, DGK6981HM, DVE5971HB, DBE5961HG, 

DIE5961HG, DCE5960HM, DVK6981HR 

Vstavané rúry: BPE556360M, BPK556360M 

Práčky kombinované so sušičkou: L7WBGO48WC, L7WBGO47WC, L6WNJ68WC, L6WBJ68WC 

Sušičky: T8DEG48SC, T8DBG68WC, TR838P4C, TR819P4C, TR818A2C, TR818A4C, T8DBK68WC, 

TR718L4C, T7DEG47W 

Cashback v hodnote 100 eur platí pre modely zaradené do akcie: 
Práčky kombinované so sušičkou: L8WBC61SC, L7WBEN69S  
 
Sušičky: T9DEC68SC, TR939I4CC, TR939I4C, TR938H2C, TR939M4C, TR838H4CC, TR838H4C, T8DSE68SC, 
T8DSE68SC, T8DFE68SC, T8DBE68SC, TR839P4CC, T8DBE48SC 
 
 

Cashback v hodnote 120 eur platí pre modely zaradené do akcie: 
Varné panely: IKE96654FB, IAE84851FB, IAE84881FB, CCE84543FB, CCE84751CB, CCE84779FB, 
CCE84779CB, IKE86688FB, IDK84453IB 
Chladničky: SCE819E5TS, SKE818E9ZC, SCB819E8TS, SCE818E8MS, NSC7G751ES 
Umývačky riadu: FSK73777P, FSK93717P, FSK93718P, FSE83847P, FSK93847P 
Vstavané rúry: KSK792280M, KSK998290M, BSK788380M, BSE788380M, BSE782380M, BSK782380M, 
BSK792320M, BSE792320B, BSE792380B, BSE792380M, BSK792380M, BSK988330M, BSE988330M, 
BSK999330M, BSK999330T 
Práčka kombinovaná so sušičkou: SKE818E9ZC 
Sušičky: TR959M6SC, T9DBC68SC, TR958M6CC, TR939M6CC, TR938M6C, TR939M6C, TR938H4CC, 
TR939M4ZC, TR938H4C 
 

Cashback v hodnote 160 eur platí pre modely zaradené do akcie: 
Práčka kombinovaná so sušičkou: L9WBAN61BC, L9WBCN61B, L9WBE49W 
Sušičky: T9DBB89BC, T9DBA68SC 
 

Cashback pre sušičky a práčky, ktoré sú zakúpené v rámci jedného nákupu/dokladu. 
UVEDENÉ BONUSY SA NEVZŤAHUJÚ NA SAMOSTATNE ZAKÚPENÉ PRÁČKY AEG: 
 
Cashback v hodnote 120 eur platí len pre kombináciu modelu sušičky a práčky zaradené do akcie. Platí 
pre sety s predajnou cenou do 1 370 eur. 
 
Cashback v hodnote 200 eur platí len pre kombináciu modelu sušičky a práčky zaradené do akcie. Platí 
pre sety s predajnou cenou od 1 370 eur do 1 960 eur. 
 
Cashback v hodnote 240 eur platí len pre kombináciu modelu sušičky a práčky zaradené do akcie. Platí 
pre sety s predajnou cenou od 1 961 eur. 
 



 

Classified as Internal 

Modely práčok zaradené do akcie: LFR93166NUC, LFR95166UC, L9FBB49SC, LFR93146NUC, 

LFR95146UC, L9FEA69S, L9FEC49SC, LFR93946UC, LFR93846UC, LFR93846NUC, LFR85166QC, 

L8FBC69ASCA, LFR85146QC, L8FEC69PSC, LFR85166OC, LFR83166OC, L8FNC68SC, LFR83146OC, 

LFR83146NOC, L7FBE49BSCA, LFR73944QC, LFR83866OC, LFR83966OC, LFR83866NOC, LFR83966NOC, 

L7FEC41PSC, L7FNE49SCA, LFR73144NOC, LFR73164NOC, LFR73164OC, L7FBE61SC, LFR73144OC, 

LFR73964VC, L6FLG49SCA, LFR73942BC, LFR73944VC, LFR73964NCC, LFR73844NOC, LFR73844OC, 

LFR73964CC, LFR61842QC, L7FPE48SC, LFR73944NOC, LFR73864OC, LFR73864NOC, LFR73944OC, 

L7FRE48SC, LFR73942NCC, LFR73944NCC, LFR73942CC, LFR73844VC, LFR73864VC, L7FOE48SC, 

LFR73944CC, LFR73864NCC, LFR73864CC, LFR71862BC, L6FEG49SC, L6FLG68SC, L6FLG49WC, 

L6FLG48SC, LFR61942BC, LFR71844BC, L6FLI48SC, L6FNI48SC, LFR61944BC, L6FNI48WC, LFR61844BC, 

L6FNK49WC 

 

Modely sušičiek zaradené do akcie: T8DEG48SC, T8DBG68WC, TR838P4C, TR819P4C, TR818A2C, 

TR818A4C, T8DBK68WC, TR718L4C, T7DEG47W, T9DEC68SC, TR939I4CC, TR939I4C, TR938H2C, 

TR939M4C, TR838H4CC, TR838H4C, T8DSE68SC, T8DSE68SC, T8DFE68SC, T8DBE68SC, TR839P4CC, 

T8DBE48SC, TR959M6SC, T9DBC68SC, TR958M6CC, TR939M6CC, TR938M6C, TR939M6C, TR938H4CC, 

TR939M4ZC, TR938H4C, T9DBB89BC, T9DBA68SC 

 
 
Za predajnú cenu sa považuje cena uvedená na daňovom doklade vrátane DPH. Do konečnej ceny sa 

nezapočítava doprava a iné príslušenstvo zakúpené v rámci nákupu. Ak bola zákazníkovi uznaná 

akákoľvek zľava, darčekový poukaz alebo poukaz na zľavu, za predajnú cenu sa považuje konečná cena 

po odčítaní takejto zľavy. Ak je predajná cena vybraných modelov nižšia, než je uvedené v podmienkach, 

akcia sa na zakúpený set nevzťahuje. 

 

Akcia sa vzťahuje len na domáce spotrebiče dovezené do SR prostredníctvom spoločnosti Electrolux 

s.r.o. 

Spoločnosť Electrolux s.r.o. si vyhradzuje právo posúdenie pôvodu do akcie prihláseného produktu. 

Distribúciu bonusu vykonáva usporiadateľ prostredníctvom agentúry le moni s.r.o., IČO: 261 29 833 po 

overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel 

je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

Na bonus nemožno uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa 

podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR. 

 

5. Podmienky účasti v predajnej akcii 

5.1. Zakúpenie jedného alebo viacerých z vyššie uvedených produktov, ktoré sú súčasťou tejto akcie, u 

vybraných predajcov, ktorých zoznam je po celú dobu akcie k dispozícii na stránkach 

www.aeg.sk/zbavtesastereotypov pri danej predajnej akcii. 

http://www.aeg.sk/zbavtesastereotypov
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5.2. Nákup či uzavretie zmluvy/objednávky sa uskutoční v období od 20. 2. 2023 00:00 do 30. 4. 2023 

23:59 hod. 

5.3. Registrácia produktu a kompletné doplnenie informácií o nákupe a bankovom účte do 14 dní od 

nákupu produktu. 

5.3.1. Registrácia účastníkov, ktorí majú k dispozícii doklad o zaplatení alebo faktúru vystavenú 

do 30. 4. 2023 23:59 hod.: 

5.3.1.1. Registrácia produktu či produktov do 14 dní od nákupu na stránke Registrácia AEG 

spotrebiča | AEG. Je možné zaregistrovať až 5 produktov naraz.  

5.3.1.2. Vytvorenie či prihlásenie sa do zákazníckeho účtu MyAEG v priebehu registrácie 

produktu.  

5.3.1.3. Účastník obdrží potvrdzovací e-mail o registrácii produktov vo svojom účte MyAEG 

s informáciou, že má k svojim produktom dostupné bonusy.  

5.3.1.4. Účastník si vo svojom účte MyAEG v sekcii Moje bonusy zvolí bonus – CASHBACK 

a doplní požadované údaje na získanie bonusu, a to sériové číslo produktu a účtenku či 

faktúru vo forme skenu či fotografie (.jpg, .pdf). 

5.3.1.5. Účastník obdrží e-mail s potvrdením získaného bonusu a inštrukciami na registráciu 

nákupu a doplnenie informácií na externé webové stránky na zaslanie cashbacku. 

5.3.1.6. Registráciu nákupu na externej stránke musí účastník realizovať najneskôr do 31. 5. 

2023 23:59 hod. 

Na uvedenej webovej adrese musí účastník doplniť nasledujúce údaje: 

- E-mail (musí ísť o rovnaký e-mail ako na prihlásenie do účtu MyAEG)  

- Model produktu (sériové číslo) 

- Bankový účet 

- Faktúru či doklad o zaplatení (jpg, pdf) 

- Ostatné informácie (krátky dotazník na stránke) 

5.3.2. Registrácia účastníka so zmluvou uzavretou s kuchynských štúdiom uzatvorenou do 30. 4. 2023 

23:59 hod.: 

 5.3.2.1. Účastník zaregistruje zmluvu do 14 dní od uzatvorenia na externej stránke 

cashback2.mojeaeg.sk, kde uvedie nasledujúce údaje: 

- Meno, priezvisko 

- E-mail 

- Názov predajcu 

- Objednané modely produktov zaradených do akcie 

- Bankový účet 

5.3.2.2. Účastník obdrží e-mail s potvrdením registrácie zmluvy a ďalšími informáciami 

a inštrukciami, ako doložiť finálnu faktúru.  

https://www.aeg.sk/mypages/register-a-product/
https://www.aeg.sk/mypages/register-a-product/
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5.3.2.3. Najneskôr do 31. 7. 2023 musí účastník doložiť finálnu faktúru na získanie cashbacku.  

 

5.4. Produkty musia byť objednané alebo zakúpené v čase konania akcie. V prípade, že účastník predajné 

akcie zakúpený produkt vráti, stráca na príslušný bonus nárok. 

5.5. Nárok na bonus v rámci tejto akcie nemôže byť kombinovaný s inými zľavovými akciami, ktoré 

prebiehali pred začiatkom akcie AEG teda pred 20. 2. 2023 a kde došlo k vystaveniu faktúry či dodaniu 

produktu neskôr, tj. už v dobe konania tejto promo akcie. 

5.6. Ponuka sa nevzťahuje na produkty, ktoré sú v čase akcie len na objednanie a budú dodané 

účastníkovi predajnej akcie až po skončení akcie. 

5.7. Po overení registračných údajov pri registrácii produktu, doplnení údajov o nákupe, dodaní finálnych 

faktúr, doplnení čísla bankového účtu na externej stránke a registrácii k newsletteru bude účastníkovi 

súťaže najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus.  

5.8. V prípade zadania nesprávneho e-mailu stráca účastník predajnej akcie na príslušný bonus nárok. 

5.9. V prípade nedostačujúcich či chybných údajov bude účastník predajnej akcie kontaktovaný e-

mailom a vyzvaný na doplnenie informácií. Usporiadateľ akcie si vymedzuje právo vyžiadať si ďalšie 

doklady. Spoločnosť Electrolux s.r.o. nezodpovedá za nedoručenie týchto výziev a ak nebude registrácia 

doplnená, nebude ani spracovaná. Ak podklady odosielateľ nedostane do 14 dní od vyzvania, bude 

registrácia zamietnutá. Účastník predajnej akcie zodpovedá za správnosť a úplnosť uvádzaných údajov. 

5.10. Tým, že účastník predajnej akcie vykoná registráciu produktu, doplnenie informácií o nákupe 

a doplnenie čísla účtu, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami. 

Do predajnej akcie nebudú najmä zaradené registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie či 

registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát či inak nespĺňajúce podmienky 

predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. 

Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky - dokladu o zaplatení akčného výrobku na 

overenie nákupu (ďalej len „účtenka“). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží 

účtenku/účtenky o zaplatení akčného výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými 

údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na 

bonus. Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov). 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru 

prostredníctvom kontaktného formulára na webe www.aeg.sk/zbavtesastereotypov 

 

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva 

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajné akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a 

zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so 

spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znenia Súhlasu so spracovaním osobných údajov 

dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného 

formulára. 

http://www.aeg.sk/zbavtesastereotypov
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7. Záverečné ustanovenia 

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby, 

ktoré nespĺňajú podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajú 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 konania. Usporiadateľ 

predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či 

zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude 

toto urobené písomne vo forme dodatku a zverejnené na www.aeg.sk/zbavtesastereotypov. Účinnosť 

tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si 

vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie 

bonusu v predajnej akcii. 

 

http://www.aeg.sk/zbavtesastereotypov

