
PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE 

„Robot zadarmo k dizajnovým spotrebičom“ 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie „Dizajnová kuchyňa s darčekom“ (ďalej  

iba „akcia“). Organizátorom akcie je spoločnosť Concept Slovensko s.r.o., Hurbanova 1563/23, Trenčín,  

PSČ 911 01, IČO: 34122117, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo:  672/R. 

II. Miesto a termín akcie 

1. Akcia prebieha na území celej Slovenskej republiky v období od 10. júna do 31. augusta 2021. 

III. Účasť v akcii 

1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov s doručovacou adresou na území  

Slovenskej republiky (ďalej iba „Účastník“). Na faktúre nesmie byť uvedené IČO. 

IV. Podmienky akcie 

1. Podmienkou akcie je nákup aspoň troch spotrebičov Concept v minimálnej hodnote 1.350 Eur. 

špecifikovaných v bode 3 tohto odstavca, výhradne pre domáce použitie nie pre podnikanie. 

 

2. Akcia sa nevzťahuje na nákup spotrebičov prostredníctvom nábytkárskych reťazcov (SCONTO, Möbelix, 

Hornbach, Asko). 

 

3. Zoznam spotrebičov zahrnutých do akcie: 

Model   Názov spotrebiča           Eur        Dizajnová línia 

ETV7060   Elektrická multifunkčná rúra vstavaná        319        Black 

ETV7460bc    Elektrická multifunkčná rúra vstavaná        389        Black 

ETV8560bc    Elektrická multifunkčná rúra vstavaná        489        Black 

LA7383bc   Americká chladnička           789                    Black 

LA8783bc    Americká chladnička          1119                  Black 

LK6460bc    Kombinovaná chladnička         719                     Black 

OPI4060bc    Odsávač pár integrovaný         149                     Black 

OPI5060bc    Odsávač pár integrovaný         229                     Black 

OPK5360bc     Odsávač pár integrovaný         259       Black 

OPK5860bc    Odsávač pár integrovaný         279       Black 

 

 



Model   Názov spotrebiča           Eur        Dizajnová línia 

OPV3860bc   Odsávač par výsuvný           159        Black 

ETV8560wh   Elektrická multifunkčná rúra vstavaná           489       White 

MTV6925wh   Mikrovlnná rúra vstavaná          349          White 

IDV4260wh   Indukčná doska vstavaná          369       White 

PDV7060wh   Plynová doska vstavaná          189             White 

OPK5490wh   Odsávač pár komínový           389       White 

OPK5360wh   Odsávač pár komínový          259       White 

OPK5060wh   Odsávač pár komínový          119                    White 

LK6460wh   Kombinovaná chladnička                        649       White 

LK5455wh   Kombinovaná chladnička           499       White 

ETV7460ss   Elektrická multifunkční rúra vstavaná          389       Sinfonia 

ETV7360ss   Elektrická multifunkční rúra vstavaná         329       Sinfonia 

KTV4544   Kombinovaná rúra vstavaná          589       Sinfonia 

MTV3020  Mikrovlnná rúra vstavaná          209       

OPK5460ss   Odsávač par komínový            289       Sinfonia 

OPV3860   Odsávač par výsuvný            159       Sinfonia 

OPK4660   Odsávač par komínový            219       Sinfonia 

OPK4690   Odsávač par komínový                         299       Sinfonia 

LA6983ss   Americká chladnička            1359      Sinfonia 

LA7383   Americká chladnička           749       Sinfonia 

LA8990ss   Americká chladnička           1629      Sinfonia 

LK5455ss   Kombinovaná chladnička          519       Sinfonia 

IDV4260sf   Indukčná doska vstavaná           289       Sinfonia 

PDV4760   Plynová doska vstavaná                     169       Sinfonia 

MNV4260   Umývačka riadu vstavaná          389       Vo všetkých líniách 

 

 



Model   Názov spotrebiča           Eur        Dizajnová línia 

MNV4745  Umývačka riadu vstavaná         529                     Vo všetkých líniách 

MNV4760  Umývačka riadu vstavaná         599                     Vo všetkých líniách 

IDV4260   Indukčná doska vstavaná                       269        Vo všetkých líniách 

IDV4460   Indukčná doska vstavaná         299                     Vo všetkých líniách 

SDV3760   Sklokeramická doska vstavaná                      239        Vo všetkých líniách 

PDV7460bc   Plynová doska vstavaná                                    229        Vo všetkých líniách 

 

4. Podmienkou akcie je registrácia zakúpených spotrebičov na stránkach www.my-concept.sk, kde Účastník 

kompletne a riadne vyplní všetky požadované údaje. Registrácia sa musí uskutočniť najneskôr do 14 dní od 

nákupu.  

 

5. Súčasťou registrácie sú priložené naskenované doklady o zaplatení (účtenky, faktúry) v požadovanom 

formáte. 

 

6. Každý doklad o zaplatení možno v rámci akcie uplatniť iba raz. V prípade viac registrácií na jeden doklad 

bude uznaná v poradí prvá registrácia, ostatné budú považovane 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 poslaný na adresu uvedenú 

v registračnom formulári darček v podobe robotického vysávača s mopom RoboCross Space Aqua Concept 

VR1000. 

 

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

 

V. Vylúčenie z akcie 

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

podvodným jednaním. 

 

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 

po dobu nevyhnutne nutnú spracovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná adresa, 

telefónne číslo, e-mailová adresa, a to pre vyhodnotenie akcie a pre marketingové účely Organizátora v 

súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., ako i pre zasielanie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa 

zákona č. 480/2004 Zb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. 

 

 



2. Účastník ma právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb.,  

o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a Účastník ho môže 

kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla Organizátora. Pokiaľ tak urobí pred ukončením akcie, bude 

Účastník z akcie vyradený. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Organizátor si vyhradzuje právo akciu prerušiť, skrátiť alebo zrušiť, poprípade 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 pravidla akcie sú účinné dňom: 10.6.2021 


