
Pravidlá a podmienky akcie

„Bazénová párty s darčekmi a zľavami “ 

18.03.2021-30.04.2021

Slovenská republika 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava podmienok akcie “Bazénová párty s darčekmi a zľavami “
(ďalej len „akcia“). Tento dokument upravuje podmienky akcie (ďalej len „Podmienky“). V skrátených verziách
môžu byť tieto Podmienky uvedené aj na informačných materiáloch (napr. leták, plagát, banner), v inzerátoch,
rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom, na internete, pričom záväzné je vždy iba toto úplné
znenie Podmienok. 

I.
Organizátor akcie

Usporiadateľom a organizátorom akcie je:  BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o., so sídlom Vodná
23, 949 05 Nitra, IČO 44 762 003, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu  Nitra,  oddiel  Sro,  vložka  číslo  43605/N,  zastúpená  štatutárnym  orgánom  spoločnosti-
konateľom  Martinom  Bogdánom,  (ďalej  len  „usporiadateľ“  alebo  „spoločnosť
BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o.“).

Spoločnosť BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej
republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní  zameraných na predaj  bazénov,  zastrešení
bazénov a bazénového príslušenstva. 

II.
Termín a miesto konania akcie

Akcia  s  názvom  „Bazénová  párty  s  darčekmi  a  zľavami“   (ďalej  len  „akcia“)  prebieha  od
18.03.2021  (06:00:00)  do  30.04.2021  (23:59:59)  (ďalej  len  „čas  konania  akcie“)  v  predajni
spoločnosti BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o. na adrese Vodná 23, 949 01 Nitra, alebo na celom
území  Slovenskej  republiky  prostredníctvom  obchodných  zástupcov  spoločnosti
BAZENOVYSPECIALISTA s.r.o. (ďalej len „miesto konania akcie“). 

III.
Účastník akcie

1. Účastníkom akcie sa môže stať výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a
adresou  na  doručovanie  na  území  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „účastník“).
Z  akcie  sú  vylúčené  osoby  v  pracovnom  pomere  alebo  v  obdobnom  právnom  vzťahu  k
usporiadateľovi alebo k organizátorovi, resp. tiež osoby takýmto osobám blízke. Za osobu blízku sú
považované osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

2. Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého bude mať
podozrenie, že takýto účastník dosiahol svojej účasti v akcii podvodným konaním, alebo konaním,
ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky akcie. Toto rozhodnutie
Usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania. 

IV.
Podmienky akcie

1. Akcia sa vzťahuje na nákup bazéna ,,BENEFIT“, bazéna ,,BENEFIT“ vrátane zastrešenia bazéna,
alebo len na nákup samotného zastrešenia,  a to nasledovne:



A) Pri zakúpení bazéna ,,BENEFIT“ si môže účastník vybrať darček vo forme zľavy vo výške
7% z kúpnej ceny zakúpeného bazéna  alebo vo forme vecnej ceny- vysávač ,,DOHLPIN
E20“. Na výber iných ako v predchádzajúcej vete uvedených darčekov účastník nemá nárok.
Po vybratí darčeka nemá účastník nárok na jeho výmenu za iný, pokiaľ usporiadateľ neurčí
inak.

B) Pri zakúpení zastrešenia bazéna si môže účastník vybrať darček vo forme zľavy vo výške
3% z  kúpnej  ceny zakúpeného zastrešenia  alebo vo  forme vecnej  ceny-  solárna  sprcha
,,FANTASY RAIN“. Na  výber  iných  ako  v  predchádzajúcej  vete  uvedených  darčekov
účastník  nemá nárok.  Po vybratí  darčeka  nemá účastník  nárok na  jeho výmenu za  iný,
pokiaľ usporiadateľ neurčí inak.

C) Pri zakúpení bazéna ,,BENEFIT“ vrátane jeho zastrešenia si môže účastník vybrať darček
vo forme zľavy vo výške 7% z kúpnej ceny zakúpeného bazéna a súčasne zľavy vo výške
3% z kúpnej ceny zakúpeného zastrešenia alebo vo forme vecnej ceny- vysávač ,,DOHLPIN
E20“ a solárna sprcha ,,FANTASY RAIN“, alebo vo forme vecnej ceny- tepelné čerpadlo ,,
XHPFD PX 100 9,5KW- WIFI“. Na výber iných ako v predchádzajúcej vete uvedených
darčekov účastník nemá nárok. Po vybratí darčeka nemá účastník nárok na jeho výmenu za
iný, pokiaľ usporiadateľ neurčí inak.

2.  Vecné  darčeky  (vysávač  ,,DOHLPIN  E20“  a  solárna  sprcha  ,,FANTASY  RAIN“,  tepelné
čerpadlo ,, XHPFD PX 100 9,5KW- WIFI“) budú účastníkovi odovzdané až po úhrade kúpnej ceny
bazéna, zastrešenia alebo bazéna a zastrešenia v celom rozsahu.

3.  Akcie  uvedené  v  bode  III.  odsek  1.  písmeno  A),  B)  a  C)  týchto  Podmienok  nie  je  možné
navzájom kombinovať.

4. Akcia sa vzťahuje aj na nákup zákazkových bazénov a zastrešení.

5.  Akcia  sa  vzťahuje  výlučne  len  na  bazény  ,,BENEFIT“  zakúpené  spolu  s technologickou
šachtou ,,Basic plus“, ,,Economic“, ,,Comfort plus“.

6. Účastník je povinný si darček prevziať na adrese, ktorú uviedol usporiadateľovi. Ak si darček na
danej adrese neprevezme, považuje toto  usporiadateľ za odmietnutie prevzatia darčeka, na čo má
účastník právo.

V.
Ochrana osobných údajov 

1. Účastník berie na vedomie, že na základe účasti v akcii je usporiadateľ oprávnený spracovávať
jeho osobné údaje, tj. najmä mená, priezviská, emailovú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo
(ďalej  len  "osobné  údaje"),  za  účelom organizácie  akcie  a  zaslanie  darčeku a  ďalej  pre  účely
ochrany oprávnených záujmov usporiadateľa, a to po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia doby konania
akcie.

2. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou účasti v akcii.

3.  Účastník  ďalej  môže  usporiadateľovi  udeliť  súhlas  na účel  zasielania obchodných oznámení
týkajúcich  sa  tovaru  alebo  služieb  usporiadateľa  prostredníctvom  elektronických  prostriedkov
(email,  SMS) podľa  zákona  č.  22/2004 Zb.,  o niektorých službách informačnej spoločnosti  a o
zmenách  niektorých  zákonov  (zákon  o  niektorých  službách  informačnej  spoločnosti),  v  znení
neskorších predpisov.  Udelenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľné. Súhlas



je udelený na dobu neurčitú s tým, že účastník je oprávnený ho kedykoľvek odvolať na adrese sídla
usporiadateľa  alebo  emailovej  adrese:  info@bazenovyspecialista.sk.  Súhlas  je  taktiež  možné
odvolať spôsobom uvedeným v každom obchodnom oznámení. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá
zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu do doby jeho odvolania účastníkom. 

4.  Usporiadateľ  spracováva  údaje  účastníka  v  súlade  s  platnými  právnymi  predpismi,  najmä
zákonom zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady ( EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

VI.
Všeobecné podmienky

1. Účastník berie na vedomie, že na darček sa nevzťahuje zákonná záruka. Darčeky v akcii nie je
možné  reklamovať.  Všetky  reklamácie  je  účastník  povinný  uplatňovať  priamo  u  dodávateľa
darčekov. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti darčekov, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady
dohodnuté inak.

2. V prípade, že účastník odstúpi od kúpnej zmluvy, nárok na darček mu nevzniká a v prípade, že už
darček prevzal,  je povinný ho vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, doručením na adresu
usporiadateľa. 

3. Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v akcii.
Usporiadateľ   nenesie  žiadnu  zodpovednosť  za  vady  či  akékoľvek  riziká  a  záväzky  spojené  s
vecnými  cenami alebo  ich  používaním.  Nebezpečenstvo  škody  na  vecnej  cene prechádza  na
účastníka okamihom jej odovzdania účastníkovi. Darčeky nie je možné plniť alternatívne, t.j. iným
spôsobom než  stanovujú  tieto  pravidlá,  najmä  nie  je  možné  vyplatiť  ich  hodnotu  v  hotovosti.
Usporiadateľ  nenesie  zodpovednosť  za  akékoľvek technické  problémy v  súvislosti  s  účasťou v
akcii, kontaktovaním účastníka alebo odovzdaním vecnej ceny, vrátane technických problémov pri
prenose dát elektronickými prostriedkami a pri zasielaní vecnej ceny.

4.  O  akýchkoľvek  reklamáciách,  či  námietkach  ohľadne  tejto  akcie  rozhoduje  s  konečnou
platnosťou  usporiadateľ.  Usporiadateľ  je  oprávnený kontrolovať  všetky  podmienky pre účasť  v
akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s akciou
spojenou.

5.  Usporiadateľ  má právo vylúčiť  ktoréhokoľvek z účastníkov z akcie  v prípade,  že  by takýto
účastník  porušoval  pravidlá,  a  to  bez  náhrady  nákladov  či  škody,  ktorá  by  vylúčením  mohla
účastníkovi vzniknúť. 

6. Vyobrazenie produktov a tovarov na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa
(letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať ich skutočnej podobe . 

7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované vecné ceny výrobkami podobného typu a
zodpovedajúcej  hodnoty  a  prípadne  meniť  podmienky  ich  odovzdania.  Usporiadateľ je
oprávnený akciu kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade,
že  dôjde  k  zmenám  v  podmienkach  a  pravidlách  akcie,  bude  to  urobené  písomne,  formou
číslovaných dodatkov, a zverejnené na internetových stránkach: www.bazenovyspecialista.sk. 

8. Účastník nemá na základe tejto akcie, alebo v súvislosti s ňou, nárok na akékoľvek iné plnenie
než na plnenie výslovne stanovené v týchto Podmienkach a usporiadateľom poskytnuté,  pričom
nárok na plnenie vzniká len za splnenie všetkých platných Podmienok.



9. Vymáhanie účasti v akcii súdnou cestou je vylúčené. 

10. V prípade rozporu medzi  podmienkami akcie alebo ich časťami uvedenými na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom podmienok akcie je rozhodné
znenie týchto úplných  Podmienok akcie.  Skrátené znenie  podmienok uvedené na propagačných
materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými
Podmienkami akcie.

11.  Tieto Podmienky akcie  sa  riadia  platným právnym poriadkom Slovenskej  republiky a  sú k
dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.bazenovyspecialista.sk, a zároveň sú uložené v
písomnej podobe v jeho sídle.

V Nitre dňa 18.03.2021


