
 

 
 

 

Podrobné podmienky akcie „Lepšia.TV na 3 mesiace zadarmo“ 

I. Úvodné ustanovenia 

1. OKAY Slovakia, spol. s r. o., IČO: 35 825 979, so sídlom Černyševského 1287/10, Bratislava – mestská časť Petržalka 

851 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 25493/B (ďalej len „OKAY“) 

organizuje v termíne od 0.01 hodín dňa 17. 5. 2021 do 23.59 hodiny dňa 5. 7. 2021 marketingovú akciu zvanú 

„Lepšia.TV na 3 mesiace zadarmo“ (ďalej len „Akcia“). 

II. Definícia 

1. Akčným tovarom sa rozumejú vybrané televízory partnerských značiek Hisense, LG, Philips, Metz a Samsung v hodnote 

nad 300 €. 

2. Akcia platí v predajniach OKAY a v e-shope okay.sk pri nákupe Akčného tovaru. 

3. Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba plne svojprávna, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa 

môžu Akcie zúčastniť len v zastúpení svojím zákonným zástupcom. Z Akcie sú vylúčení všetci zamestnanci OKAY a ďalšie 

subjekty spolupracujúce s organizáciou a/alebo realizáciou Akcie (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), rovnako tak i 

osoby im blízke. Z Akcie sú vylúčení aj aktuálni zákazníci Lepšia.TV. 

4. Darčekom sa rozumie kód sprístupňujúci Zákazníkovi službu tretej strany. Darček môže Zákazník získať zadarmo pri 

nákupe Akčného tovaru. 

III. Podmienky Akcie 

1. Pri nákupe Akčného tovaru môže Zákazník pri splnení podmienok Akcie získať Darček. 

2. Darčekom je kód, ktorého uplatnenie sprístupní službu Lepšia.TV na dobu 3 mesiacov zadarmo. Darček Zákazník získa 

pri platbe v predajni, alebo e-mailom do 7 dní od dokončenia objednávky na e-shope. 

3. Podmienkou zapojenia do Akcie a získania darčeka je zakúpenie Akčného tovaru počas doby trvania Akcie a súčasne 

registrácia nákupu na okay.sk/sleduj-majstrov alebo Lepšia.TV/okay. 

4. Nárok na Darček je ďalej podmienený riadnym dokončením objednávky a jej riadnym uhradením. 

5. Ak sa rozhodne Zákazník využiť svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je povinný OKAY vrátiť Akčný tovar spolu 

s Darčekom. Ak zákazník pri odstúpení Darček nevráti, bude Zákazníkovi vrátená kúpna cena znížená o bežnú trhovú 

hodnotu Darčeka. 

6. Na Akčný tovar nie je možné uplatniť žiadne iné cenové zvýhodnenie alebo výhody vyplývajúce z inej akcie 

organizovanej OKAY. 

7. OKAY si vyhradzuje právo zákazníka z Akcie vylúčiť, ak nespĺňa podmienky Akcie alebo ak existuje podozrenie, že 

zákazník získal účasť v Akcii či Poukaz podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami Akcie alebo konaním v 

rozpore s dobrými mravmi. 



 

 
 

 

IV. Ochrana osobných údajov 

1. Vyplnením registrácie na okay.sk/sleduj-majstrov zákazník udeľuje OKAY (správcovi osobných údajov) súhlas so 

spracovaním osobných údajov ním oznámených na účely plnenia povinností vyplývajúcich z Akcie (najmä odovzdanie 

Poukazu) a zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, 

ak nemá OKAY oprávnenie na spracovanie týchto osobných údajov na základe iného právneho titulu (najmä ak je 

spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie kúpnej zmluvy). 

2. Zákazník tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od ukončenia Akcie a zákazník má právo ho kedykoľvek písomne odvolať 

na adrese OKAY alebo na ochranaosobnychudajov@okaysk.eu. Ak však zákazník súhlas podľa tohto článku neudelí 

alebo ho odvolá, je následkom vylúčenie zákazníka z Akcie, vrátane straty nároku na Poukaz, ak bude súhlas odvolaný 

pred jeho odovzdaním. 

3. Ďalšie práva zákazníka vo vzťahu k jeho osobným údajom spolu s pravidlami a postupmi ich spracovania sa nachádzajú 

na https://www.okay.sk/clanky/pravidla-pre-ochranu-osobnych-udajov/. 

V. Záverečné dojednania 

1. OKAY nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete Internet a za chyby spôsobené pri 

prenose elektronických správ. 

2. Zákazník berie na vedomie, že ceny tovarov, výška zliav, ako aj dostupnosť tovaru nemusí byť v predajniach 

a na e-shope rovnaké. 

3. OKAY si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či meniť podmienky Akcie, a to aj bez udania dôvodu. 

4. Zákazník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Akcii.  

5. Tieto podmienky Akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia. 

 

V Bratislave dňa 17. 5. 2021 

OKAY Slovakia spol. s.r.o. 
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