
 

 ALL-CLAD KRUPS LAGOSTINA MOULINEX ROWENTA TEFAL 

 

  

 

 

 

 

 

PODROBNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE ROWENTA 

ELITE MODEL LOOK 

 

 

Usporiadateľ akcie: 

ELITE MODEL Management Bratislava, Klemensova 4, 811 04 Bratislava, SR 

 

Organizátor akcie.  

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r. o.. Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava 

 

Názov marketingovej akcie: 

Súťaž – Získaj fotobook Elite s Rowentou 

DOBA TRVÁNÍ AKCE:  

od 1. 4. 2018 do 30. 5. 2018 

 

Miesto konania akcie: Slovenská republika 

 

PODMÍNKY ÚČASTI:  

Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej 

republiky s vekom 13 a viac rokov v čase zapojenia sa do akcie. 

 

Mechanika akcie: 

1. Do tejto akcie sú zapojené všetky výrobky kategórie Personal Care – osobná starostlivosť Rowenta 
(žehličky na vlasy, sušiče, vlasové kulmy, epilátory, zastrihávače vlasov a brady), v aktuálnej ponuke v slovenských 
obchodoch.  

 
 

Účastník akcie, ktorý zakúpi produkt a na ktorý sa akcia vzťahuje, pošle kópiu nákupného bločku s kontaktnými 

údajmi na mailovú adresu sutaz@rowenta.sk (najneskôr do 30.5.2018, rozhoduje dátum podania zásielky) a bude 

zaradený do výberu víťaza súťaže.    

mailto:sutaz@rowenta.sk
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2. Platná je len viditeľná a rozpoznateľná kópia nákupného bloku, pričom nákup musí prebehnúť na území 

Slovenskej republiky. 

Platná je len viditeľná a rozpoznateľná kópia nákupného bloku, pričom nákup musí prebehnúť na území Slovenskej 

republiky.Súťažiaci sa súťaže môže zúčastniť opakovane - vždy však s novým súťažným nákupom, resp. novým 

daňovým dokladom – bločkom / faktúrou.  

Nie je rozhodujúce, či bude na daňovom doklade – bločku / faktúre uvedených viac súťažných výrobkov, pre 

registráciu do súťaže je možné použiť ho iba jeden krát.  

Pre vylúčenie pochybností je stanovené, že na preukázanie súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto 

pravidiel je možné použiť originály daňových dokladov (bločkov o zaplatení z elektronickej registračnej pokladne / 

faktúr), z ktorých bude jednoznačne vyplývať zrealizovanie príslušného súťažného nákupu. V prípade, že 

elektronická pokladňa neuvádza vypísané názvy výrobkov, je nutné na preukázanie súťažného nákupu doložiť 

spoločne s týmto bločkom tiež predavačom ručne vyplnený originálny doklad s vypísanými názvami všetkých 

zakúpených súťažných výrobkov a pečiatkou danej predajne, čo obdobne platí aj pre ostatné chýbajúce údaje na 

súťažnom bločku či faktúre, ktoré sa vyžadujú týmito súťažnými pravidlami. 

3. Súťaže sa môže zapojiť každý účastník nad 13 rokov, pokiaľ nie je držiteľom OP, s príslušným zákonným 

zástupcom, ktorý zodpovedá za účastníka. Súťaže sa môže zapojiť účastník s trvalým pobytom v SR. Každý 

účastník, ktorý sa zapojí do súťaže a pošle kópiu bloku na uvedený mail, súhlasí s podmienkami sútaže, ako aj so 

zaradením kontaktných údajov do databázy, pre reklamné účely spoločnosti GBS.  

4. Všetci zapojení účastníci budú zaradení do výberu víťaza, ktorý získa možnosť nafotenia reklamného fotobooku 

agentúrou Elite, v hodnote 288 €, a výrobky ROWENTA v hodnote 300€ podľa výberu spoločnosti GBS.   

5. Získané ceny sa nedajú vymeniť za finančnú hotovosť, alebo vítaz nemá právo dodatočnej výmeny obsahu výhry 

za iný. 

6. Víťaz sa zaväzuje, že získanú cenu si uplatní do 31.8.2018 (realizácia fotobooku) a organizátor sa zaväzuje že 

výhru (výrobky Rowenta) doručí do 30 dní od vyhlásenia víťaza. 

7. Víťaz súťaže si po prebratí výhry nebude dodatočne nárokovať na prídavné služby k výhre, výhru preberie bez 

nárokov na ďalšie kompenzácie. 

8. Výber víťaza súťaže podlieha legislatívnemu poriadku,  bude vybratý ako 100tý účastník súťaže. Víťaz bude 

vyhlásený najviac do 10 dní od skončenia súťaže, a jeho meno bude uverejnené na stránke www.rowenta.sk a 

zároveň bude kontaktovaný na mailovej adrese odosielateľa. 

9. Presné pravidlá súťaže sú dostupné na www.rowenta.sk  

10. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov: Zapojením sa do akcie účastník vyjadruje súhlas s pravidlami 

akcie. S osobnými údajmi sa bude narábať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších zmien. Účastník zapojením sa do akcie dobrovoľne poskytuje organizátorovi na vopred neurčenú dobu 

svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytne v rámci akcie organizátorovi za účelom 

preverenia totožnosti účastníka a odovzdania bonusu. Osobné údaje budú primeraným spôsobom použité v rámci 

doby 10 rokov v marketingovej komunikácii organizátora a ďalej súhlas s tým, že organizátor môže osobné údaje 

účastníka zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému, s čím účastník svojou účasťou v akcii 

súhlasí. Účastník, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za ich správnosť a pravdivosť.  

11. Účastník akcie sa zapojením do súťaže zaväzuje organizátorovi že príjma pravidlá akcie. 

12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo 

akciu zrušiť či pozastaviť.  

13. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie zásielky s výhrou.  

14. Akýkoľvek právny nárok účastníka je vylúčený. 

15. Aktuálne znenie pravidiel bude počas celého trvania akcie k dispozicii na www.rowenta.sk  

http://www.rowenta.sk/
http://www.rowenta.sk/
http://www.rowenta.sk/
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16. Organizátor akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v akcii a v prípade nedorozumenia 

posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Organizátor má právo vylúčiť 

ktoréhokoľvek z účastníkov akciev prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými 

mravmi a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by mohli vylúčením 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 pracavných dní od ukončenia akcie výhradne písomne na poštovú adresu uvedený v týchto 

pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú akceptované. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je 

konečné.   

 

V Bratislave dňa  

Zapojení predajcovia: 

NAY Elektrodom 

Planeo electro 

Euronics 

Datart 

Mall.sk 

Alza.sk 

Okay 

Metro 


