
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ PROMOAKCIE 

LG XBOX BUNDLE (ďalej len „darčeková akcia“ alebo „akcia“) 

 

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR 

Usporiadateľom a organizátorom darčekovej akcie sú vybraní predajcovia uvedení v prílohe 1 (ďalej len 

„usporiadateľ“ lebo „predajca“). 

 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA DARČEKOVEJ AKCIE 

Darčeková akcia s možnosťou získať Xbox konzolu zdarma k nákupu niektorej z podporovaných OLED TV 

prebieha v termíne od 14. 6. 2021 do 31. 8. 2021 alebo do vypredania zásob podporovaných OLED TV, ako sú 

definované nižšie, alebo do minutia naskladnených Xbox konzol na účely tejto akcie (ďalej len „doba konania 

akcie“) u vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1, na území Českej a Slovenskej 

republiky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy doby konania akcie zo závažných dôvodov. Darčeková akcia 

sa vzťahuje na nákup v kamennej predajni predajcu, ale aj prostredníctvom internetového obchodu predajcu. 

 

III. ÚČASŤ V DARČEKOVEJ AKCII 

Darčekovej akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území 

Českej alebo Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“), ktorá u predajcu počas doby konania akcie zakúpi 

niektorý z nižšie uvedených modelov podporovaných OLED TV značky LG.  

 

ZOZNAM PODPOROVANÝCH OLED TV:  

 

OLED77G13LA 

OLED65G13LA 

OLED55G13LA 

OLED77C12LA 

OLED65C12LA 

OLED55C12LA 

OLED48C12LA 

OLED83C11LA 

OLED77C11LB 

OLED65C11LB 

OLED55C11LB 

OLED48C11LB 

OLED77B13LA 

OLED65B13LA 

OLED55B13LA 

OLED77A13LA 

OLED65A13LA 



OLED55A13LA 

OLED48A13LA 

 

(ďalej len „podporované OLED TV“) 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy zoznamu podporovaných OLED TV. 

 

Pre získanie Xbox konzoly zdarma k nákupu podporovanej OLED TV (ďalej len „darček“) si účastník musí 

zakúpiť jednu z podporovaných OLED TV. 

 

Akcia platí na vybrané podporované OLED TV zakúpené počas doby konania akcie resp. do vypredania či 

minutia zásob podľa čl. II týchto pravidiel. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok akcie zo 

závažných dôvodov. 

Účastník nemá nárok na darček v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na 

spáchanie podvodného alebo inak nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá 

dopomohla danému účastníkovi k získaniu darčeka. Účastník nemá ďalej nárok na darček v prípade, že 

podporovaná OLED TV nebola distribuovaná spoločnosťami LG Electronics CZ, s.r.o., LG Electronics Polska Sp. 

z o.o., odštepný závod alebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka. Účastník ďalej nemá na 

darček nárok v prípade, ak podporovanú OLED TV bez udania dôvodu vráti. 

 

IV. ODMENY, SPÔSOB ICH ODOVZDANIA A PRÍPADNÉHO ZRUŠENIA 

Nárok na získanie darčeka k nákupu podporovanej OLED TV má každý účastník, ktorý splní podmienky určené 

týmito pravidlami. Každému účastníkovi, ktorý splní podmienky určené týmito pravidlami na získanie darčeka, 

bude darček odovzdaný osobne na predajni alebo zaslaný spoločne so zakúpenou podporovanou OLED TV.  

 

V. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA 

1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s 

usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. 

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, t. j. aj podmienky na získanie darčekov, 

a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj 

právo nepriznať účastníkovi darček, ak bude mať usporiadateľ dôvodné podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil 

obísť pravidlá akcie. V takýchto prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na 

akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi.  

2. Darček nemožno previesť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Darček nemožno vyplatiť v hotovosti v 

peniazoch ani za neho poskytnúť inú nepeňažnú náhradu, a rovnako nemožno odovzdať darček iným spôsobom. 

Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie zmeniť darček za obdobnú vec obdobnej hodnoty.  

 

VI. VYLÚČENIE Z AKCIE 

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi a ich rodinní príslušníci v 

rozsahu príbuzných v priamom pokolení, manžel / manželka, súrodenec. Z darčekovej akcie môžu tiež byť vylúčení 

všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá.  

 

VII. OSTATNÉ 

Účastník má ako spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov s usporiadateľom vo vzťahu k 

darčekovej akcii v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 520/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších 

predpisov. Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s 

účasťou účastníka v tejto akcii je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) 



účastník nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, keď toto konanie môže 

byť začaté iba na základe návrhu účastníka a po tom, ako sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s usporiadateľom. 

Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej 

stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie. V prípade cezhraničných sporov sa môže spotrebiteľ obrátiť tiež na 

Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk). 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke: 0850 111 154. 

V Prahe dňa 16. 6. 2021 

  



 

Príloha č. 1 zoznam vybraných predajcov 

 

ALZA 

EW 

NAY 

OKAY CZ 

OKAY SK 

HPT 

FAST 

FAST Plus 

KB 

IMALL 

CZC 

OTTO Invest 

ELLEX 

GLOBAL 

TS Bohemia 

DOMMOS 

TPD 

AS 
 

V Prahe dňa 16. 6. 2021 

 


