Pravidlá marketingovej akcie (ďalej len akcia) „BONUS K NÁKUPU 20%“
1. Vyhlasovateľ a Organizátor akcie
Vyhlasovateľom a Organizátorom akcie je spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o., Na Pántoch 18, 831 06
Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616 (ďalej len Organizátor).
2. Územná platnosť a trvanie súťaže
Akcia sa uskutoční na území SR, a to v čase od 6.5. do 14.5.2017.
3. Podmienky účasti v akcii
Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým
pobytom na jej území a v čase účasti dovŕšila vek 18 rokov. Podmienkou zapojenia do akcie je
zakúpenie si akéhokoľvek výrobku alebo skupiny výrobkov, v predajniach PLANEO Elektro uvedených
na stránke www.planeo.sk v hotovosti alebo na splátky počas trvania akcie v minimálnej hodnote
vyššej ako 199€ (jednostodeväťdesiatdeväť eur). Každý účastník sa môže zúčastniť akcie toľkokrát,
koľko nákupov urobí v uvedených predajniach PLANEO Elektro a splní tieto podmienky akcie.
4. Osoby vylúčené z akcie
Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci Organizátora a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona
č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení.
5. Definícia akcie BONUS K NÁKUPU 20% a jeho získanie
Bonus k nákupu 20% je zložený z dvoch samostatných častí bonusov formou zľavy z nákupu.
A./ Časť bonusu „Výrobok alebo skupina výrobkov v hodnote 10% z nákupu“
Účastník akcie, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 3. má nárok vybrať si výrobok alebo skupinu
výrobkov z aktuálnej ponuky konkrétnej predajne PLANEO Elektro v hodnote 10% z nákupu. Účastník
akcie si musí výrobok alebo skupinu výrobkov vybrať bezprostredne po výbere produktov pre nákup.
Ak hodnota vybraného výrobku alebo skupiny výrobkov je nižšia ako 10% z hodnoty nákupu, účastník
akcie nie je oprávnený požadovať vyplatenie finančného rozdielu medzi hodnotou vybraného
výrobku alebo skupiny výrobkov a hodnotou 10% z predmetného nákupu v hotovosti ani iným
náhradným spôsobom. Ak hodnota vybraného výrobku alebo skupiny výrobkov je vyššia ako 10% z
hodnoty predmetného nákupu, účastník akcie je povinný doplatiť finančný rozdiel medzi hodnotou
vybraného výrobku alebo skupiny výrobkov a hodnotou 10% z predmetného nákupu v hotovosti
alebo na splátky. Ak sa účastník akcie rozhodne z akéhokoľvek dôvodu vrátiť zakúpený tovar
v nerozbalenom a nepoškodenom stave na predajňu, je povinný vrátiť v nerozbalenom
a nepoškodenom stave aj získaný výrobok alebo skupinu výrobkov v hodnote 10% z nákupu.
B./ Časť bonus „Kupón na zľavu 10% z ďalšieho nákupu“
Účastník akcie, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 3. má nárok na jeden kupón na zľavu 10%
z ďalšieho nákupu, ktorý je možné uplatniť len v období od 13.11.2017 do 19.11.2017 vrátane. Tento
kupón je prenosný a výška nákupu nie je obmedzená. Kupón je potrebné uschovať a pri jeho
uplatnení je potrebné ho nepoškodený a platný odovzdať pokladníkovi/pokladníčke. Kupón nie je
možné kombinovať s inými akciami a zľavami. Kupón nie je možné použiť na nákup služieb. Kupón je
možné použiť na nákup akéhokoľvek tovaru zo sortimentu predajní PLANEO Elektro v akejkoľvek

sume a množstve. Kupón je možné využiť, v ktorejkoľvek predajni PLANEO Elektro uvedenej na
www.planeo.sk
6. Podmienky uplatnenia BONUSU K NÁKUPU 20%
1. Výrobok alebo skupinu výrobkov v hodnote 10% z nákupu si môže účastník akcie vybrať len
bezprostredne pri nákupe a len v predajni PLANEO Elektro, v ktorej je nákup realizovaný.
2. Kupón na zľavu je možné uplatniť len v období od 13.11.2017 do 19.11.2017 vrátane.
3. Na jeden nákup je možné si uplatniť len jednu zľavu len z jedného kupónu.
4. Zľavový kupón, nie je možné kombinovať s inými zľavami a akciami.
5. Použitý kupón musí byť bezprostredne po uplatnení zľavy odovzdaný pracovníkovi PLANEO
Elektro a znehodnotený.
6. Každý kupón, môže byť použitý na uplatnenie zľavy len jeden raz.
7. Výhru nie je možné uplatniť na nákup služieb.
7. Postup získania výrobku alebo skupiny výrobkov v hodnote 10% z nákupu
1. Zákazník si vyberie výrobok alebo skupinu výrobkov.
2. Pokladník/pokladníčka zoskenuje všetky vybrané výrobky a oznámi zákazníkovi výslednú cenu
s DPH.
3. Zákazník si vyberie výrobok alebo skupinu výrobkov v hodnote 10% z nákupu, zo sortimentu
predajne PLANEO Elektro, v ktorej realizuje nákup.
4. Pokladník/pokladníčka zoskenuje vybraný výrobok alebo skupinu výrobkov k realizovanému
nákupu, a v prípade ak ich hodnota je nižšia alebo rovná hodnote 10% z realizovaného
nákupu, ich hodnotu odpočíta z výslednej sumy dokladu. Ak je hodnota vybraného výrobku
alebo skupiny výrobkov vyššia ako hodnota 10% z realizovaného nákupu,
pokladník/pokladníčka odpočíta z hodnoty doklady len sumu rovnajúcu sa 10% z pôvodne
vybraných výrobkov. Zvyšnú sumu je zákazník povinný doplatiť v hotovosti alebo na splátky.
5. Zákazník uhradí cenu vybraných výrobkov s uplatnenou zľavou.
8. Postup uplatnenia kupónu na zľavu 10% z nákupu
1. Zákazník si vyberie výrobok alebo skupinu výrobkov.
2. Pokladník/pokladníčka zoskenuje všetky vybrané výrobky a oznámi zákazníkovi výslednú cenu
s DPH.
3. Zákazník predloží nepoškodený kupón na zľavu 10%
4. Pokladník/pokladníčka overí platnosť kupónu a v prípade, že kupón je platný uplatní zľavu
10% na všetky vybrané výrobky.
5. Kupón nie je možné uplatniť na služby.
6. Kupón je možné uplatniť len v období od 13.11.2017 do 19.11.2017 vrátane
9. Osobitné ustanovenia
Organizátor nehradí účastníkom akékoľvek náklady spojené s ich účasťou v súťaži alebo náklady
spojené so zapojením sa do akcii. Organizátor si vyhradzuje právo akciu prerušiť, zmeniť jej
podmienky, obmedziť, odložiť alebo zrušiť akciu na základe svojho vlastného uváženia. O všetkých
otázkach týkajúcich sa tejto akcie ako aj sporov alebo nejasností rozhoduje Organizátor na základe
svojej vlastnej úvahy. Pokiaľ Organizátor akcie zistí, že účastník akcie mu poskytol nepravdivé údaje
alebo informácie, bude Organizátor súťaže oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, takéhoto
účastníka vylúčiť z akcie. Organizátor akcie si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť z akcie účastníka, ktorý
konal alebo mal v úmysle konať, v rozpore s pravidlami akcie, pokúsil sa získať výhru podvodným
spôsobom, v rozpore s dobrými mravmi alebo by svojím konaním akokoľvek, čo i len potenciálne,
poškodzoval dobré meno Organizátora akcie.

10. Záverečné ustanovenia
Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s týmto štatútom a pravidlami akcie na webovej stránke
Organizátora akcie alebo v predajniach PLANEO Elektro uvedených na www.planeo.sk . Účasťou
v akcii každý zákazník Organizátora akcie plne súhlasí s pravidlami a štatútom akcie a je si vedomý aj
práv a povinností z nich vyplývajúcich a a zaväzuje sa riadiť týmto štatútom a podmienkami. Zákazník
v žiadnom prípade nebude do akcie zapojený, pokiaľ nebude úplne súhlasiť s týmto štatútom
a podmienkami počas celého trvania akcie ako aj po jej skončení. V prípade, ak zákazník nebude
súhlasiť s týmto štatútom a podmienkami akcie, resp. bude mať k nim výhrady nebude zapojený do
akcie.
V Bratislave, dňa 5.6.2017

