
 

Pravidlá a podmienky predajnej akcie 
 
Účelom a predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie (ďalej 
len „akcia“). 
 
1. Usporiadateľ akcie 
Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, 
IČO: 44 415 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka 
č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“). 
Organizátorom akcie je spoločnosť ProDiStore s.r.o., Holice 165, 930 34 Holice okr. DS, IČO: 
47 383 691, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka číslo 
32662/T. (ďalej len „ProDiStore s.r.o.“). 
ProDiStore s.r.o., je zároveň prevádzkovateľom informačného systému, prostredníctvom ktorého 
bude dochádzať k prijímaniu a spracovávaniu prijatých registrácií na internetovej stránke 
www.mojelectrolux.sk od účastníkov predajnej akcie. 
 
2. Termín a miesto konania predajnej akcie 

Predajná akcia prebieha v termíne od 7. 2. 2019 do 10. 3. 2019 alebo do vyčerpania zásob darčekov 
(ďalej len „obdobie trvania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania 
predajnej akcie“) u partnera akcie PLANEO Elektro. 
 
3. Účastník predajnej akcie 
Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým 
bydliskom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“). 
 
4. Účasť na predajnej akcii 
Predajná akcia sa vzťahuje na vybrané modely vysávačov značky Electrolux. 
 
Akcia sa vzťahuje na tieto modely vysávačov Electrolux: 
 

 PURE i9: PI91-5SSM, PI91-5SGM 

 PURE D9: PD91-8SSM, PD91-4MG, PD91-ANIMA 

 PURE F9: PF91-6IBM, PF91-4IG 

 UltraSilencer Zen: EUS8GREEN, EUS85BR, EUS89TM, EUS8ANIMAL 

 UltraOne: EUO93DB, EOU9GREEN 

 Ergorapido: EER7ALLRGY, EER7ANIMAL, EER77MBM, EER77SSM, EER75STM, EER73DB, 
EER73BP, EER73IGM, EER7GREEN 

 SilentPerformer: ESP74D, ESP73RR 

 PowerForce: EPF6GREEN 

 MotionSense: ERV5210TG 
 

Účastník sa do predajnej akcie zapojí tak, že v období trvania akcie si zakúpi vybraný model 
vysávača Electrolux v jednej z predajní PLANEO Elektro a následne získava nárok na darček - náramok 
BECHARMED zdobený Swarovského krištáľmi v hodnote v závislosti od zakúpeného modelu vysávača.  
Darček získa po zaregistrovaní nákupu na stránke www.mojelectrolux.sk najneskôr do 24. 3. 2019 vyplnením 
registračného formulára a priložením naskenovanej kópie účtovného dokladu o zakúpenom 
vysávači Electrolux, ktorý je zaradený do akcie. 
 
Do akcie nebudú zaradené registrácie vykonané mimo obdobia trvania predajnej akcie či 
registrácie neobsahujúce všetky správne údaje či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. 
Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia správnosti registrácie. 
Účastník predajnej akcie je povinný uschovať si originál účtovného dokladu – doklad o zaplatení 
vybraného modelu vysávača Electrolux, pre prípad nutnosti overenia nároku na bonus. Ak 
účastník na základe prípadnej výzvy nepredloží doklad o zaplatení výrobkov, spĺňajúci podmienky 
týchto pravidiel, t. j. údaje nebudú zhodné s údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, 
bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na získanie bonusu. 
 
5. Bonus – ceny 
Účastník zakúpením vybraného modelu vysávača značky Electrolux získava nárok na bonus v podobe 
náramku BECHARMED zdobeného Swarovského krištáľmi. Darček závisí od zakúpeného modelu 
vysávača a to: 

http://www.mojelectrolux.sk/


 
 

Vysávače Darček podľa úrovne – náramok Swarovski 

Pure i9 (PI91-5SSM, PI91-5SGM)  
Pure D9 (PD91-8SSM, PD91-ANIMA, PD91-4MG) 
Pure F9 (PF91-4IG, PF91-6IBM) 
MotionSense ERV5210TG 
 

BeCharmed náramok 
v čiernej farbe 

Ergorapido (EER7ALLRGY, EER7ANIMAL, 
EER77MBM, EER77SSM, EER75STM, EER7GREEN) 
UltraSilencer Zen (EUS89TM, EUS8ANIMAL, 
EUS85BR, EUS8GREEN) 
UltraOne (EUO93DB, EOU9GREEN) 

 
BeCharmed náramok 
vo fuksiovej farbe 

 
Ergorapido (EER73DB, EER73BP, EER73IGM) 
SilentPerformer (ESP74D, ESP73RR)  
PowerForce: EPF6GREEN 

BeCharmed náramok 
v striebornej farbe 

 
 
 
Nárok na darček vzniká zaregistrovaním zakúpeného vysávača na webovej stránke www.mojelectrolux.sk 
vyplnením registračného formulára a priložením naskenovanej kópie účtovného dokladu o zakúpenom 
vysávači značky Electrolux najneskôr do 24. 3. 2019. Darček bude doručený na adresu zadanú 
v registračnom formulári najneskôr do konca trvania akcie, najskôr štyri týždne od registrácie.   
 
V prípade, ak účastník do tejto doby vrátil zakúpený vysávač Electrolux do predajne, je automaticky 
vylúčený z predajnej akcie a nevzniká mu nárok na bonus. Organizátor predajnej akcie, ProDiStore s.r.o., 
minimálne po uplynutí dvoch týždňov od nákupu vysávača overí u predajcu platnosť nákupu. 
 
 
6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva 
Účasťou na predajnej akcii každý účastník dáva usporiadateľovi v zmysle §5 písm. a) zákona č. 18/2018/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) (ďalej 
len „zákony“) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa bydliska, PSČ za účelom preverenia jeho platnej účasti na predajnej akcii, 
za účelom odovzdania bonusu a na ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, a to 
na dobu 10 rokov, po uplynutí ktorých budú poskytnuté údaje zlikvidované v súlade 
s ustanoveniami zákonov a Nariadenia GDPR. Účastník predajnej akcie ďalej dáva súhlas aj so zverejnením 
svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) 
v informačných prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa predajnej akcie. Účastník 
predajnej akcie zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na 
vyššie uvedené účely zapracovávané aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom 
predajnej akcie, a to najmä agentúrami zabezpečujúcimi organizáciu a priebeh predajnej akcie. S týmito 
agentúrami má usporiadateľ uzatvorené zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré týmto agentúram 
ukladajú všetky príslušné povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR. 
Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné 
údaje účastníka predajnej akcie. Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné. 
V prípade, ak účastník neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov, nebude mu umožnené zúčastniť sa 
príslušnej predajnej akcie. Účastník predajnej akcie má právo písomnou formou na adrese sídla 
usporiadateľa, alebo na emailovej adrese info@mojelectrolux.sk odvolať svoj súhlas v zmysle 
zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR. Podľa uvedených predpisov má účastník predajnej 
akcie nasledovné práva: 

 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby 
podľa čl. 15 GDPR; 

 právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;  

 právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR; 

 právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR; 

http://www.mojelectrolux.sk/
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 právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR; 

 právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR; 

 ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) 
Nariadenia GDPR, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na 
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; a 

 právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona, 
taktiež právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, 
ak bolo jednaním správcu údajov porušené právo účastníka na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, 
dobrú povesť, či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia 
usporiadateľovi predajnej akcie a má za následok stratu nároku na bonus, ak bude doručený pred 
jeho odovzdaním. Účasťou na predajnej akcii účastník taktiež potvrdzuje, že bol oboznámený s Oznámením 
o ochrane osobných údajov, uvedeným v sekcii ochrana osobných údajov 

https://www.electrolux.sk/overlays/data-privacy-statement/, čo potvrdil udelením súhlasu uvedeného pri 
týchto pravidlách a podmienkach predajnej akcie. 
 
7. Záverečné ustanovenia 
Účasťou na predajnej akcii každý účastník ďalej akceptuje, že bonus nie je v zmysle § 845 ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhateľný 
a účastník nemôže požadovať ani inú kompenzáciu. Organizátor akcie nezodpovedá 
za nesplnenie si prípadných daňových, odvodových alebo iných povinností zo strany účastníka 
akcie súvisiacich s nadobudnutím bonusu. 
 
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na predajnej akcii alebo konajúce 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 si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo 
zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Predajná akcia sa vzťahuje len na výrobky umiestnené na trh firmou 
Electrolux Slovakia, s. r. o. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej 
akcie, bude toto učinené písomne, vo forme dodatku, a zverejnené na stránke www.mojelectrolux.sk.  
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ohľadom predajnej akcie, prosím, kontaktujte 
info@mojelectrolux.sk. 
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