
PRAVIDLÁ PROMO AKCIE WHIRLPOOL: darček 30 x pivo Budvar 33 k nákupu
vybranej chladničky Whirlpool

platné pre:
Vybrané modely Whirlpool chladničiek,vybraní oficiálni obchodní partneri Whirlpool na území Slovenskej

republiky

Účelom tohto dokumentu sú presné pravidlá promo akcie “DARČEK KU CHLADNIČKE – PIVO (ďalej len „predajná akcia“).Tieto
pravidlá môžu byť pozmenené usporiadateľom formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie
Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/C,
P.O.Box 23, 820 09 Bratislava 29, IČO: 50 063 707, DIČ: SK2120162275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107663/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Termín a miesto konania predajnej  akcie
Akcia prebieha v termíne od 1.7. 2021 do 31.8. 2021 alebo do vyčerpania skladových zásob (ďalej len „doba konania
predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“) u vybraných oficiálnych
obchodných partnerov Whirlpool (všetci partneri okrem siete Euronics, pre ktorých táto akcia neplatí.) Miestom konania
predajnej akcie v prípade e-shopov je e-shop so sídlom na území Slovenskej republiky a/alebo s fyzickým výdajným
miestom na území SR.

3. Základné podmienky účasti v predajnej akcii
Účastníkom akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky

4. Základná charakteristika predajnej  akcie
4.1 Zákazník, ktorý u obchodných partnerov usporiadateľa (okrem partnera siete Euronics) v mieste a čase konania
predajnej akcie zakúpi vybrané modely chladničiek Whirlpool (viď zoznam modelov nižšie), ktoré sú zaradené do predajnej
akcie, má možnosť po registrácií získať 30 ks piva Budvar 33 (0,5 l plechovka).
4.2 Po splnení podmienok bude darček zaslaný na adresu zákazníka a pri odovzdaní bude vyžadovaný občiansky preukaz.
4.3 Akcia je určená len pre osoby staršie ako 18 rokov, zapojením sa do akcie zákazník potvrdzuje splnenie tejto podmienky.

5. Produkty zaradené do predajnej akcie
5.1 Akcia sa vzťahuje len na vybrané modely chladničiek značky Whirlpool, vi´d zoznam nižšie.
5.2 Nárok na zaslanie darčeka vzniká len v prípade, ak účastník predajnej akcie nevyužije svoje právo a neodstúpi od kúpnej
zmluvy na spotrebič v zmysle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. Ak
odstúpi účastník predajnej akcie, nárok na darček v rámci predajnej akcie nevzniká a prípadne zaslaný darček je účastník
predajnej akcie povinný usporiadateľovi vrátiť.

5.3 Zoznam modelov zahrnutých do akcie

12 NC kód EAN kód Model

859991601090 8003437902413 W9 931D B H

859991601070 8003437902390 W9 931D KS

859991602750 8003437902376 W9 931D IX

859991605030 8003437903212 W9 821D OX H 2

859991612950 8003437902802 W7 931T OX H

859991612990 8003437902765 W7 931T W

859991604880 8003437902741 W7 921O OX H

859991604910 8003437902710 W7 921O W H

859991604900 8003437902727 W7 921I OX

859991602730 8003437902666 W7 831T MX
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859991601480 8003437902673 W7 831T OX H

859991601470 8003437902642 W7 831A OX

859991604920 8003437902628 W7 821O K

859991604930 8003437902611 W7 821O OX H

859991604940 8003437902604 W7 821O OX

859991604970 8003437902581 W7 821O W

859991602520 8003437902550 W7 811I W

6. Podmienky účasti v predajnej akcii
6.1 Nákup modelu chladničky Whirlpool zo zoznamu v bode 5. u oficiálneho obchodného partnera usporiadateľa v mieste
konani predajnej akcie.
6.2 Nákup sa uskutoční v čase trvania predajnej akcie.
6.3 Kompletné vyplnenie registračného furmulára na webových stránkach https://www.whirlpool.sk/promo-akcie/ do 14 dní
od uskutočnenia nákupu.
6.4 Po overení registračných údajov obdrží účastník predajnej akcie príslušný darček do 30 dní na adresu uvedenú v
registračnom formulári.
6.5 Ak nebude zákazník prepravcom na adrese zastihnutý, bude následne kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky, aby
bolo možné dohodnúť náhradné doručenie darčeku. Ak sa nepodarí doručiť darček ani v náhradnom termíne, nárok na
darček zaniká.
6.6 V registračnom formulári musí byť uvedené: meno, priezvisko, email a adresa koncového zákazníka, názov predajcu,
dátum zakúpenia spotrebiča, údaje o spotrebiči (typ spotrebiča, modelové označenie, modelové číslo – 12 NC, výrobné
číslo), kópia nákupného dokladu.
6.7 Na darček nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napríklad reklamáciu). Darček spĺňa podmienky darovacej
zmluvy a všetky normy podľa platnej právnej ústavy SR.
6.8 Tým, že účastník predajnej akcie odošle registračný formulár, potvrdzuje porozumenie a súhlas s týmito pravidlami.
Účastník predajnej akcie sa zaväzuje uviesť svoje pravdivé osobné údaje.
6.9 Do predajnej akcie nebudú zaradené registrácie uskutočnené mimo čas konani predajnej akcie alebo registrácie
neobsahujúce všetky správne údaje, nespĺňajúce daný formát alebo inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie.
Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný
uchovať originál účtenky – dokladu o zaplatení výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len “účtenka”). Ak na základe
prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení výrobku spĺňajúce podmienky týchto pravidiel, tj. So
zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na darček.
Účastník predajnej akcie súhlasí s elektronickým zasielaním dokumentov (daňových dokladov)
6.10 Usporiadateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo nahradiť darček alternatívnou možnosťou podobného typu a
hodnoty.
6.11 V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s registráciou darčeka a ďalšími otázkami kontaktujte našu
zákaznícku link una e-maili linka_zakaznika_sk@whirlpool.com

7.   Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva
7.1 V rámci predajnej akcie usporiadateľ spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkom pri prihlásení do predajnej akcie,
pretože je to nevyhnutné pre naplnenie obsahu predajnej akcie. Účelom poskytnutia osobných údajov účastníkom je teda
realizácia usporiadanej predajnej akcie vo vzťahu k účastníkovi. Osobné údaje poskytuje účastník dobrovoľne. Osobné
údaje budú spracované usporiadateľom ako správcom a môžu byť poskytnuté zmluvným partnerom usporiadateľa, ktorí sú
na základe zmluvy poverení realizáciou przedajnej akcie: Poski.com s.r.o (údaje viď nižšie) a čo sa týka adresy dodania
darčekov tiež prepravnej spoločnosti. Ochrana osobných údajov sa vedľa týchto pravidiel riadi najmä Oznámením o ochrane
osobných údajov, ktorého text možno nájsť na internetových stránkách usporiadateľa
https://www.whirlpool.sk/oznamenie-o-ochrane-osobnych-udajov, zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných
údajov, v znení neskorších predpisov, nariadením Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb
v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tiež GDPR), a ďalšími všeobecne
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záväznými právnymi predpismi. Bližšie informácie o spôsobe a rozsahu ochrany osobných údajov sú uvedené v Oznámení
na citovanej internetovej adrese.

8.   Záverečné ustanovenia
Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajnej akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich
dodržiavať. Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby
nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo jednajúce 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 jednania. 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 uvedené
písomne ve forme dodatku a zverejnené na www.whirlpool.sk/promo-akcie/ Účinnosť tejto zmeny nastáva v okamihu
zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či
nesplnenia podmienok stanovených pre získanie darčeka v predajnej akcii.

Kontaktné údaje:
prepravná spoločnosť: 4 P & P spol. s.r.o, so sídlom Za Kovárnou 422/23, 109 00 Praha-Dolní Měcholupy, IČ 25618768
spolupracujúca agentura: Poski.com s.r.o., so sídlom 709 00 Ostrava, Mariánské hory, Slévárenská 404/13, IČ 27791505
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