ALL‐CLAD KRUPS LAGOSTINA MOULINEX ROWENTA TEFAL

PODROBNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE
ROWENTA VYSÁVAČE – 5 ROKOV ZÁRUKA

USPORIADATEĽ AKCIE:
Groupe SEB Slovensko s.r.o., Cesta na Senec 2/A, Bratislava 821 04 , IČO: 31 341 489

NÁZOV MARKETINGOVEJ AKCIE:
ROWENTA VYSÁVAČE – 5 ROKOV ZÁRUKA NA MOTOR (ďalej len „akcia“).
DOBA TRVANIA AKCIE:
od 1.7. 2016 do 31. 12. 2018

MIESTO KONANIA AKCIE: Slovenská republika

PODMIENKY ÚČASTI:
Účastníkom akcie sa stáva zákazník s trvalým pobytom alebo doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky starší ako 18 rokov, ktorý si v čase konania akcie zakúpi produkt zaradený do akcie na území
Slovenskej republiky u predajcu zaradeného do akcie (viď zoznam predajcov na konci pravidiel) alebo fyzická a
právnická osoba, ktorá je podnikateľom s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá
splní podmienky účasti. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto osoba môže zúčastniť len s
písomným súhlasom zákonného zástupcu (ďalej len "účastník").

1 .MECHANIKA A PODMIENKY AKCIE
Do tejto akcie sú zaradené nižšie vymenované vysávače ROWENTA:

RO6327

RO6327EA

Silence Force Compact AAAA white

RO6331

RO6331EA

Silence Force Compact AAAA

RO6351

RO6351EA

Silence Force Compact 4A

RO6355

RO6355EA

Silence Force Compact AAAA
Parquet

RO6383

RO6383EA

Silence Force Compact AAAA Animal
Care

RO6441

RO6441EA

Silence Force Extreme Eco AAAA
Parquet

RO6455

RO6455EA

Silence Force Extreme AAAA Animal
Care

RO6477

RO6477EA

Silence Force Extreme AAAA Turbo
Animal Care

RO6486

RO6486EA

Silence Force Extreme AAAA
FullCare 63dB

RO6493

RO6493EA

Silence Force Extreme AAAA
Home&Car

RO6831

RO6831EA

XTrem power 3A

RO6843

RO6843EA

XTrem power Parquet 3A

RO6886

RO6886EA

XTrem power Animal Care AAAA

RO6921

RO6921EA

Xtrem Power Cyclonic Classic

RO6941

RO6941EA

XTrem power Cyclonic Parquet 3A

RO6963EA

XTrem power Cyclonic Home&Car
AAAA

RO6963
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RO6984

RO6984EA

XTrem power Cyclonic Animal Care
AAAA

RO7623

RO7623EA

Silence Force Cyclonic Parquet AAAA

RO7647

RO7647EA

Silence Force Cyclonic Animal Care
AAAA

RO7681

RO7681EA

Silence Force Cyclonic Parquet AAAA

RO8324

RO8324EA

Silence Force Multicyclonic Parquet
3A

RO8370

RO8370EA

Silence Force Multicyclonic Animal
Care PRO 3A

(Na iné typy výrobkov sa akcia nevzťahuje), zakúpené v období trvania akcie u zapojených predajcov na území SR.
Zoznam predajcov je uvedený na konci týchto pravidiel.
Účastník akcie, ktorý zakúpi produkt, na ktorý sa akcia vzťahuje a následne, najdlhšie však 30 kalendárnych dní
po nákupe, odošle mail na mailovú adresu vysavac@rowenta.sk registračný mail obsahujúci informáciu: model
produktu, dátum a miesto nákupu a mailový kontakt, kam má byť zaslaný cetifikát potvrdzujúci nárok na promo, a
scan účtenky, získa certifikát potvrdzujúci predĺženú záruku.
Právo na opravu vysávača je možné uplatniť v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Groupe SEB.
Aktuálny adresu najbližšieho autorizovaného servisu získate prostredníctvom webovej stránky
www.vysavac.rowenta.sk. Pri uplatnení práva na opravu vysávača v autorizovanom servisnom stredisku je
potreba s reklamovaným výrobkom predložiť originál dokladu o kúpe a tento certifikát. Bez uvedených dokladov
nebude možné vykonať opravu zadarmo v rámci tejto akcie predĺženej záruky na motor pri vybraných produktoch.
Predĺžená záruka platí len pre výrobky zakúpené v Slovenskej republike.

2. Rozsah predĺženej záruky
Akcia spoločnosti Groupe SEB pokrýva len náklady na výmenu motora a prevedenie potrebnej práce na
opravu motora reklamovaného vysávača. Spoločnosť Groupe SEB sa môže na základe vlastného uváženia
rozhodnúť, že reklamovaný vysávač miesto opravy vymení za rovnaký model alebo s podobnou špecifikáciou. V
prípade, že zákazník s výmenou nesúhlasí, právo na predĺženú záruku zaniká.
Ak dôjde k výmene nejakej časti vysávača alebo celého vysávača v priebehu predĺženej záruky, vzťahuje sa záruka
za akosť v dĺžke zostávajúcej doby trvania pôvodnej predĺženej záruky.
Táto akcia je platná len pre vysávače zakúpené a používané na domáce účely a nevzťahuje sa na škody, ktoré
môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, nedbanlivosti, nedodržaním pokynov spoločnosti Groupe Seb
alebo úpravou či neoprávnenou opravou vysávača. Ďalej sa nevzťahuje na bežné opotrebenie (napr. hubice),
výmenu spotrebných dielov (Hepa filtre, prachové vrecká, navíjač kábla) alebo údržbu, ktorú je užívateľ povinný
vykonávať podľa návodu na použitie.

Z nároku na uznanie predĺženej záruky sú vyňaté nasledujúce prípady:
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- použitie nevhodného spotrebného materiálu
- mechanické poškodenie, preťaženie
- škody alebo zlé výsledky spôsobené najmä nesprávnym napätím alebo frekvenciou podľa identifikačných údajov
alebo špecifikácií
- prienik vody, prachu alebo hmyzu do vysávača
- pri použití v rozpore s návodom na použitie
- použitie na profesionálne alebo komerčné účely
- živelné pohromy, vrátane požiaru, povodne, búrky, atď.

3. Akciu nie je možné realizovať priamo na predajni.
4. V prípade, že nebudú splnené vyššie uvedené podmienky, nebude predĺžená záruka poskytnutá.
5. Usporiadateľ akcie je oprávnený v prípadoch, kedy má podozrenie, že účastník akcie konal špekulatívne,
požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na akciu. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo
dokumenty do 10tich dní a v požadovanej forme. Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou
rozhodnúť v sporných prípadoch, či účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v kampani a
vyhradzuje si právo nárok na bonus odoprieť.
6. Účasťou v marketingovej akcii vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami akcie a zaväzuje sa ich
plne dodržiavať. V rámci účasti ďalej Účastník vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov (podľa bodu
9) v súlade s týmito pravidlami.
7. V prípade, že usporiadateľ akcie bude mať dôvodné podozrenie na špekulatívne konanie účastníka, má
usporiadateľ právo takého Účastníka z akcie vylúčiť a to bez nároku na bonus.
8. Úplné a presné pravidlá kampane sú dostupné na www.vysavac.rowenta.sk
9. Suhlas s pravidlami a ochrana osobnych udajov: Zapojenim sa do akcie učastnik vyjadruje suhlas s pravidlami
akcie. S osobnymi udajmi sa bude narabať v zmysle zakona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov v
zneni neskoršich zmien. Učastnik zapojenim sa do akcie dobrovoľne poskytuje organizatorovi na vopred
neurčenu dobu svoj suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov, ktore poskytne v ramci akcie
organizatorovi za učelom preverenia totožnosti učastnika a odovzdania bonusu. Osobne udaje budu
primeranym sposobom použite v ramci doby 10 rokov v marketingovej komunikacii organizatora a ďalej suhlas
s tym, že organizator može osobne udaje učastnika zaznamenavať na nosiče informacii/do informačneho
systemu, s čim učastnik svojou učasťou v akcii suhlasi. Učastnik, ktory poskytol svoje osobne udaje zodpoveda
za ich spravnosť a pravdivosť.
10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo
akciu zrušiť alebo pozastaviť.
11. Akýkoľvek právny nárok účastníka je vylúčený.
12. Úplné aktuálne znenie pravidiel akcie budú po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na
www.vysavac.rowenta.sk.
13. Organizátor akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v akcii a v prípade sporu posúdiť a s
konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s akciou spojené. Organizátor má právo vylúčiť
ktoréhokoľvek z účastníkov z akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s
dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade,
že účastník bude vylúčený z akcie, bude výrobok vrátený na jeho adresu. Prípadné námietky s priebehom akcie
je možné organizátorovi zaslať doporučene do 3 pracovných dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú
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adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie
usporiadateľa o námietke je konečné.

V Bratislave dňa 30.6. 2016
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ZOZNAM PREDAJCOV PODĽA BODU 1 PRAVIDIEL MARKETINGOVEJ
AKCIE ROWENTA VYSÁVAČE – 5 ROKOV ZÁRUKA
NAY Elektrodom
Fast Plus (Planeo electro)
Euronics Datart
Mall.sk
Alza.sk
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