
Pravidlá marketingovej akcie 

„Megadarček s spotrebičom“ 
 
 
 

I. Úvodné ustanovenie 

Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie „Megadarček ku spotrebičom“ (ďalej len 
„akcia“). Organizátorom akcie je spoločnosť CONCEPT Slovensko s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 
Trenčín, IČO: 34122117, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 
č. 672/Rv. 

 

II. Miesto a termín akcie 

Akcia prebieha na území celej Slovenskej republiky v období od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. 

  

 

III. Účasť v akcii 

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území 
Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“). Na faktúre nesmie byť uvedené IČO.  

 

 

IV. Podmienky akcie 

1. Podmienkou akcie je nákup aspoň troch spotrebičov Concept v minimálnej hodnote 1 333€ 
(rozhoduje cena uvedená na faktúre), výhradne pre domáce použitie a nie na podnikanie. 

2. Do akcie sú zahrnuté všetky veľké a vstavané spotrebiče Concept s výnimkou pračiek 
a sušičiek na bielizeň, akčné sety a výrobky 2. akosti. 

3. Akcia sa nevzťahuje na nákup spotrebičov prostredníctvom nábytkárskych reťazcov (SCONTO, 
Möbelix, Hornbach, Asko). 

4. Podmienkou akcie je registrácia zakúpených spotrebičov na stránkach www.my-concept.sk, 
kde Účastník kompletne a riadne vyplní všetky požadované údaje a priloží naskenované doklady 
o zaplatení (účtenka, faktúra) v požadovanom formáte. Registrácia musí prebehnúť najneskôr do 
14 dní od nákupu. 

5. Súčasťou registrácie je výber jedného kusu „megadarčeka“ zo zoznamu nižšie. Jednotlivé darčeky 
nie je možné kombinovať. 

 

        Megadarčeky, ktoré sú do akcie zahrnuté: 

Kód Názov Cena v € 

RM7000 Kuchynský planetárny robot 1200 W ELEMENT 299 € 

VR2110 Robotický vysávač Gyro 2 v 1 RoboCross 249 € 

IL3020 IPL epilátor Perfect Skin 189 € 

DGxxxxx Granitový drez Concept podľa vlastného výberu 199 € 

 

6. Každý doklad o zaplatení je možné v rámci akcie uplatniť len jedenkrát. V prípade viac registrácií 
na jeden doklad bude uznaná v poradí prvá registrácia, ostatné budú považované za neplatné.  

7. Po úspešnej registrácií obdrží Účastník potvrdenie o prijatí registrácie.  

8. V prípade splnenia všetkých podmienok tejto akcie bude Účastníkovi do 30 dní zaslaný na 
adresu uvedenú v registračnom formulári vybraný „megadarček“. 

9. V prípade, že Účastník odstúpi od kúpnej zmluvy, nárok na darček v rámci tejto akcie mu zaniká. 



 

V. Vylúčenie z akcie 

1. Organizátor ma právo vylúčiť z akcie osoby, ktoré nebudú spĺňať podmienky alebo svoju účasť 
dosiahli podvodným spôsobom. 

2. Akcia sa nevzťahuje na zamestnancov spoločnosti Concept Slovensko.  

 

 

VI. Ochrana osobných údajov 

1. Registráciou na webe vyjadruje Účastník akcie súhlas s pravidlami akcie a súčasne súhlasí, aby 
Organizátor pre nevyhnutné obdobie spracovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, 
kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa prípadne číslo bankového účtu, a to pre 
vyhodnotenie akcie a pre marketingové účely Organizátora v súladu so zákonom č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov 
SR. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.  

2. Účastník má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a Účastník ho môže kedykoľvek 
písomne odvolať na adrese sídla Organizátora. Pokiaľ tak vykoná pred ukončením akcie, bude 
Účastník z akcie vyradený. 

 

VII. Záverečné ustanovenie  

1. Organizátor si vyhradzuje právo akciu prerušiť, skrátiť alebo zrušiť, prípadne zmeniť jej pravidlá, a 
to i bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok bude Organizátor informovať Účastníkov akcie 
oznámením na svojich webových stránkach.  

2. Úplné znenie pravidiel akcie je dostupné na webových stránkach Organizátora. 

3. Úplné pravidlá akcie sú účinné dňom: 1. októbra 2021. 


