
Pravidlá predajnej akcie Frozen ELEKTRO s.r.o. 

CASH BACK na kuchynskú linku 500 EUR 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie: 

„CASH BACK na kuchynskú linku 500 EUR“ (ďalej len "predajná akcia"). 

Tieto pravidlá sa môžu meniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu a musia byť 

uverejnené na stránke www.frozen.sk 

1. Usporiadateľ predajnej akcie: 

Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Frozen ELEKTRO s.r.o., so sídlom Na Hôrke 48/8, 949 

11 Nitra, IČO: 50 503 871, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 41598/N 

(ďalej len „usporiadateľ“). 

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie: 

Predajná akcia sa koná v termíne od 01.06.2020 do 15.07.2020 vrátane (ďalej len "doba konania 

predajnej akcie"). Miesto konania predajnej akcie je kuchynské štúdio Frozen ELEKTRO DALNO Nitra, 

na adrese Šuranská 1, 949 01 Nitra (ďalej len "miesto konania predajnej akcie"). 

3. Účastník predajnej akcie: 

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého 

bydliska a bankovým účtom vedeným na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník predajnej 

akcie"). 

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie: 

CASHBACK V HODNOTE 200 EUR 

- platí pre kuchynskú linku v predajnej cene nad 3000 EUR s DPH 

CASHBACK V HODNOTE 350 EUR 

- platí pre kuchynskú linku v predajnej cene nad 5000 EUR s DPH 

CASHBACK V HODNOTE 500 EUR 

- platí pre kuchynskú linku v predajnej cene nad 7000 EUR s DPH 

Akcia sa vzťahuje a platí iba na kuchynské linky objednané v dobe konania predajnej akcie a v 

mieste konania predajnej akcie. 

Objednávkou sa rozumie podpísanie Zmluvy o dielo na kuchynskú linku a zároveň zloženie obvyklej 

zálohy za kuchynskú linku. 

Za predajnú cenu sa považuje koncová predajná cena s DPH za kuchynskú linku, bez ostatného 

príslušenstva (t.j. montáž, drez, batéria, spotrebiče, .. alebo iné doplnky), dohodnutá a uvedená v 

Zmluve o dielo na kuchynskú linku. 

Ak je predajná cena za kuchynskú linku nižšia, ako je stanovená minimálna hranica 3000 EUR s DPH, 

predajná akcia sa na takúto linku nevzťahuje. 

 

http://www.frozen.sk/


5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii 

Udelenie bonusu zabezpečuje usporiadateľ predajnej akcie, po overení splnenia všetkých podmienok 

týchto pravidiel. 

Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník predajnej akcie povinný usporiadateľovi 

poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

Podmienky: 

- 5.1. Uskutočnenie objednávky kuchynskej linky v mieste a v dobe konania predajnej akcie. 

Objednávkou sa rozumie podpísanie Zmluvy o dielo na kuchynskú linku a zároveň zloženie 

obvyklej zálohy za kuchynskú linku. 

- 5.2. Kompletné a správne vyplnenie a odoslanie online formulára na webovej stránke 

www.frozen.sk/formular-cash-back. 

- 5.3. Zaslanie 3 x fotografia kuchynskej linky a 1 x recenzia na našu prácu 

Bod 5.3. je súčasťou bodu 5.2., teda súčasťou odoslania formulára je zároveň zaslanie 3 x FOTO 

kuchynskej linky, po montáži a po zabehnutí u Vás doma v reálnom prostredí, a 1x krátka 

recenzia na Vašu spokojnosť s našou prácou a novou kuchynskou linkou. Bez týchto údajov nie je 

možné formulár odoslať na spracovanie. 

- 5.4. Registračný online formulár je potrebné vyplniť a zaslať do 60 dní odo dňa montáže 

kuchynskej linky u Vás doma. 

- 5.5. Po overení registračných údajov a schválení registrácie bude účastníkovi predajnej akcie 

najneskôr do 30 dní odoslaný príslušný bonus na bankový účet uvedený v registrácii. Za deň 

odoslania bonusu sa považuje deň uskutočnenej bankovej transakcie, a nie deň prijatia 

bonusu na Váš účet. 

- 5.6. Číslo účtu si vo vlastnom záujme viac krát skontrolujte, v prípade zadania nesprávneho 

čísla bankového účtu a neuskutočnenia bankovej transakcie, stráca klient na bonus nárok. 

- 5.7. Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a 

súhlasí s nimi. 

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej 

komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu uvedenú účastníkom v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 

480/2004 Zb. o niektorých informačných službách spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných 

správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa alebo mailom na adrese: 

support@frozen.sk 

V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil 

prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ účastník nedodá požadované informácie do 14 dní od vyzvania, 

stráca na príslušný bonus nárok. Usporiadateľ predajnej akcie nezodpovedá za prípadné nedoručenie 

týchto výziev, pokiaľ nebude technicky alebo inak možné výzvu doručiť. Ak sa registrácia nedoplní, 

nebude ani spracovaná. Za správnosť a úplnosť uvedených údajov je zodpovedný výlučne účastník 

predajnej akcie.  

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú 

daný formát alebo inak nespĺňajú vyššie uvedené podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej 

akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Zákazník súhlasí s elektronickým 

posielaním dokumentov. 

http://www.frozen.sk/formular-cash-back
mailto:support@frozen.sk


V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás kontaktujte prostredníctvom mailu: 

support@frozen.sk 

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva 

Správcom všetkých osobných údajov zaslaných pre túto akciu účastníkmi, je spoločnosť Frozen 

ELEKTRO s.r.o. Všetky údaje budú spracované spoločnosťou Frozen ELEKTRO s.r.o., a to výhradne za 

účelom tejto akcie a/alebo pre marketingové účely, čo môže zahŕňať i poskytnutie týchto dát tretím 

stranám za účelom ich spracovania pre túto akciu v súlade s tuzemským právnym poriadkom. 

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich 

dodržiavať v každom bode. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so 

spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znení Súhlasu so spracovaním osobných údajov 

dostupných pri vypĺňaní registračného formulára. 

Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť 

v súlade s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, poskytnuté údaje ako je 3 x FOTO 

a recenzia v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti, v 

súvislosti s touto predajnou akciou alebo ním poskytovaných služieb. 

7. Záver 

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na 

predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii, alebo konajúce v 

rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez 

udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého 

alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické 

problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných 

dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v 

podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude 

zverejnený. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ 

predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok na 

získanie bonusu v rámci predajnej akcie. 

mailto:support@frozen.sk

