Úplné obchodné podmienky
Tieto Podmienky platia medzi vami a spoločnosťou Energizer Trading Limited so sídlom na adrese
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG Anglicko („usporiadateľ“) a bude sa s nimi
zaobchádzať ako s konečnými stranami v prípade konfliktu alebo nesúladu s ostatnou komunikáciou,
ako sú napríklad reklamné alebo propagačné materiály. Plej na adrese Sp. z oo ul. Sielecka 35 00-738
Warszawa (ďalej len „správca“) bude v mene usporiadateľa spravovať túto propagačnú akciu. Pokyny
na prihlásenie/nárok sú súčasťou obchodných podmienok a účasťou na propagácii produktu Sing 2 sa
považuje za potvrdenie toho, že všetci uchádzači prijali a sú viazaní týmito obchodnými
podmienkami. Ponechajte si kópiu pre informáciu.
Oprávnenosť
Táto propagačná akcia Energizer® je otvorená pre všetkých obyvateľov Slovenska vo veku od 18
rokov, s výnimkou zamestnancov usporiadateľa a správcu, jeho pridružených spoločností alebo
agentov, najbližších rodín týchto zamestnancov a akejkoľvek inej osoby súvisiacej s touto
propagačnou akciou. Spoločnosť Energizer nebude zodpovedná za žiadne záznamy týkajúce sa
maloletých.
1. Nákup je nevyhnutný a je potrebné pripojenie na internet. Od účastníkov sa môže
požadovať, aby nahrali svoj doklad alebo ho na požiadanie poskytli usporiadateľovi ako
dôkaz o zakúpení.
2. Obdobie propagácie: Propagačná akcia je otvorená 1. októbra 2021 od 00:01 SELČ a končí sa
31. januára 2022 o 23:59 SEČ.
3. Pokyny pre vstup: Táto akcia je exkluzívna pre zákazníkov, ktorí:
•
•

•
•

Zakúpte si batérie, nabíjačky batérií alebo baterky Energizer® v období propagácie.
Prejdite na stránku www.energizerpromo.com/sing2 („Propagačná webová lokalita
spoločnosti Energizer“) a zadajte čiarový kód produktu, celé meno, e-mailovú
adresu, adresu bydliska a na požiadanie aj obrázok dokladu, ktorý jasne ukazuje
nákup oprávneného produktu.
Zákazníci dostanú e-mail na uvedenú adresu a kliknutím na odkaz ich požiadajú o
overenie.
Po overení dostanú zákazníci e-mail s potvrdením, že dostanú svoju plyšovú hračku
Sing 2 do 90 dní.

4. Príjemcovia musia na doručenie svojho daru na uvedenú adresu počkať až 90 dní, napriek
tomu sa usporiadateľ bude usilovať o zaslanie darov do 28 dní od právoplatnej žiadosti. V
prípade nepravdepodobného prípadu, že darček nepríde do 90 dní od právoplatnej žiadosti,
bude mať príjemca ďalších 28 dní na to, aby informoval usporiadateľa e-mailom na adresu
support@energizerpromo.com. Ak príjemca neinformuje usporiadateľa v tomto časovom
rámci, usporiadateľ si vyhradzuje právo nevydať darček znova.
5. Ak má zákazník pri používaní reklamnej webovej stránky Energizer nejaké problémy,
kontaktujte zákaznícke služby na adrese support@energizerpromo.com.

6. Nákup licencovaných produktov Energizer® nemá nárok na vstup. Patria sem
automobilové/námorné batérie, USB nabíjačky a náhradné zdroje.
7. Všetky propagačné príspevky prijaté po dátume uzávierky sú automaticky neplatné.
8. Darček: Prvých 600 zákazníkov, ktorí správne postupujú podľa pokynov na zadanie, získa
jednu zo štyroch postavičiek malých plyšových hračiek Sing 2 s oficiálnou licenciou („hračka“
alebo „darček“). Výber hračky dodanej každému oprávnenému zákazníkovi je na uvážení
usporiadateľa, zákazníci nebudú mať na výber, ktorú hračku dostanú.
9. Maximálne tri darčeky na jednu domácnosť.
10. Usporiadateľ je správcom údajov a správca je spracovateľom údajov. Správca použije vaše
osobné údaje na uskutočnenie propagačnej akcie. Vstupom do propagačnej akcie
vyjadrujete súhlas s prijímaním e-mailov od správcu o potvrdení vášho vstupu do
propagačnej akcie a s prijatím vášho daru. Správca odstráni vaše osobné údaje krátko po
ukončení propagácie a doručenia darov. Pravidlá ochrany osobných údajov usporiadateľa,
ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.energizergrouplegal.com, vysvetľujú, ako
usporiadateľ chráni vaše osobné údaje, vaše práva na kontrolu vašich osobných údajov a
spôsob kontaktovania usporiadateľa s cieľom uplatniť vaše práva.
Všeobecné
11. Podmienkou propagácie je, že účastník súhlasí s tým, že bude viazaný týmito pravidlami, a
najmä to, že rozhodnutia usporiadateľa o akýchkoľvek záležitostiach, ktoré z propagácie
vyplynú alebo s ňou súvisia, sú konečné.
12. Dary sú neprenosné. K darčeku nie sú ponúkané žiadne alternatívy. V prípade
nepredvídaných okolností si usporiadateľ vyhradzuje právo nahradiť darček darčekom za
alternatívu rovnakej alebo vyššej hodnoty.
13. Záznamy predložené prostredníctvom agentov, tretích strán alebo záznamy automaticky
generované počítačom alebo nečitateľné záznamy alebo neúplné záznamy nebudú
akceptované.
14. Usporiadateľ urobí všetko pre to, aby zabezpečil správne fungovanie propagačnej lokality
Energizer po celú dobu propagácie. Usporiadateľ však neprijíma zodpovednosť za vstupy do
propagačnej akcie, ktoré sa stratia alebo sa oneskoria pri preprave, bez ohľadu na príčinu,
napríklad v dôsledku poruchy zariadenia, technickej poruchy, systémov, satelitu, siete,
servera, počítačového hardvéru alebo zlyhanie softvéru akéhokoľvek druhu.
15. Účastník vstupom do propagačnej akcie potvrdzuje, že má na to oprávnenie a nárok na
darček. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť oprávnenosť účastníkov, okrem iného
vyžadovať preukázanie totožnosti, veku, miesta bydliska a toho, že nie sú zamestnaní u
usporiadateľa alebo jeho zástupcu (čo musí byť poskytnuté do 14 dní). Usporiadateľ si
vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia odmietnuť udelenie darčeka, odobrať
oprávnenie na darček a odmietnuť ďalšiu účasť na akcii a diskvalifikovať každú osobu, o
ktorej sa má usporiadateľ dôvod domnievať sa, že porušila niektoré z týchto podmienok

alebo akékoľvek pokyny tvoriace súčasť vstupných požiadaviek tejto propagácie, poškodené
alebo ovplyvnené na správe, zabezpečení alebo integrite propagácie, pozmenené pri
vstupnom procese, zapojené do nezákonného alebo iného nevhodného zneužitia úradnej
moci, vypočítaného tak, aby ohrozilo spravodlivé a správne konanie propagácie alebo bolo
inak získané ako nespravodlivá výhoda pri účasti na propagačnej akcii alebo výhra
podvodnými prostriedkami. Usporiadateľ môže požadovať informácie, ktoré považuje za
účelne potrebné na tento účel, a cena môže byť zadržaná, pokiaľ a až kým nie je usporiadateľ
spokojný s overením. Usporiadateľ bude konečným arbitrom pri všetkých rozhodnutiach,
ktoré budú záväzné.
16. Táto propagačná akcia a tieto podmienky sa riadia slovenským právom a ich interpretácia a
použitie budú predmetom výlučnej jurisdikcie súdov Slovenska.
17. Ak to zákon povoľuje, usporiadateľ, jeho zástupcovia, distribútori alebo spoločnosť Universal
Studios Licensing LLC a jeho materské a dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a každý
z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, akcionárov, zamestnancov, agentov, zástupcov,
postupníkov a záujmových nástupcov nebude za žiadnych okolností zodpovedný ani
zodpovedný za odškodnenie účastníkov ani za akékoľvek straty (vrátane, ale bez
obmedzenia, nepriamych, osobitných alebo následných strát alebo strát na zisku), výdavkov
alebo škôd, ktoré vzniknú alebo utrpia (či už nevyplývajúce z nedbalosti akejkoľvek osoby),
zranenia alebo smrti, ktoré nastali v dôsledku prevzatia daru, okrem prípadov, keď je to
spôsobené nedbalosťou usporiadateľa, jeho zástupcov alebo distribútorov alebo ich
zamestnancov. Vaše zákonné práva tým nie sú dotknuté.
18. V prípade okolností mimo primeranej kontroly usporiadateľa alebo inak, keď podvod,
zneužitie alebo chyba (ľudská alebo počítačová) ovplyvňujú alebo by mohli mať vplyv na
riadne fungovanie tejto propagačnej akcie alebo udeľovanie darov, a to iba za okolností ak je
to nevyhnutné, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť propagačnú akciu alebo
tieto obchodné podmienky v ktorejkoľvek fáze, vždy sa však bude usilovať o minimalizáciu
účinku pre účastníkov, aby nedošlo k zbytočnému sklamaniu.
19. Usporiadateľ alebo spoločnosť Universal Studios Licensing LLC a jej materské, dcérske
spoločnosti a pridružené spoločnosti a každý z ich príslušných úradníkov, riaditeľov,
akcionárov, zamestnancov, agentov, zástupcov, postupníkov a záujmových nástupcov
nebude zodpovedný za akékoľvek nedodržanie. so svojimi záväzkami alebo s akýmkoľvek
oneskorením pri plnení svojich záväzkov v rámci týchto obchodných podmienok, ak dôjde k
činu, opomenutiu, udalosti alebo okolnostiam spôsobeným (okrem iného) globálnymi alebo
regionálnymi zdravotnými krízami, poveternostnými podmienkami, požiarom, povodňou,
štrajkom, hurikánom, priemyselné spory, vojny, teroristické aktivity, nepriateľské akcie,
politické nepokoje, nepokoje, občianske nepokoje, epidémie, pandémie, hladomor, mor
alebo iné prírodné katastrofy a vyššej moci alebo akékoľvek iné okolnosti mimo primeranej
kontroly usporiadateľa.
20. Nárok musí uplatniť priamo jednotlivec zúčastňujúci sa na propagačnej akcii. Hromadné
reklamácie od obchodov, skupín spotrebiteľov alebo tretích strán nebudú akceptované.
Neúplné alebo nečitateľné reklamácie a reklamácie predložené makrami alebo inými
automatizovanými prostriedkami spolu s reklamáciami, ktoré v plnom rozsahu nespĺňajú
požiadavky týchto podmienok, budú diskvalifikované a nebudú sa počítať. Ak vyjde najavo,

že účastník pomocou počítačov obchádza túto podmienku, napríklad použitím „skriptu“,
„hrubej sily“, maskovania svojej identity manipuláciou s adresami IP, použitia iných než
svojich vlastných alebo iných automatizovaných identít znamená, že za účelom zvýšenia
nárokov účastníka spôsobom, ktorý nie je v súlade s pravidlami propagačnej akcie, budú
vstupy účastníka diskvalifikované a akýkoľvek udelený dar bude neplatný. Účastníkom nie je
povolený vstup pomocou anonymných e-mailových služieb, ako sú napríklad GuerillaMail,
Dispostable alebo Mailinator.
21. Ak by sa ktorékoľvek z týchto ustanovení malo považovať za nezákonné, neplatné alebo inak
nevynútiteľné, bude z týchto Podmienok oddelené a odstránené a zvyšné ustanovenia
zostanú v platnosti a účinnosti a zostanú v platnosti.
22. Tieto obchodné podmienky majú prednosť v prípade konfliktu alebo nesúladu s akoukoľvek
inou komunikáciou, vrátane reklamných alebo propagačných materiálov.
23. ©2021 Energizer. Energizer, návrh postavičky Energizer a niektoré grafické návrhy sú
ochranné známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a jej pobočiek.

