
PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ PROMOAKCIE 

APPLE TV+ NA 3 MESIACE ZADARMO (ďalej len „Akcia“) 

 

I. PRAVIDLÁ 

Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel (ďalej len „Pravidlá“) Akcie „Apple TV+ na 3 mesiace 

zadarmo“. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Akcie. Tieto Pravidlá možno 

meniť iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu, uverejnených rovnako ako tento dokument. 

 

II. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR 

Usporiadateľom a organizátorom akcie je spoločnosť LG Electronics Polska Sp. z o.o., so sídlom na adrese Ul. 

Woloska 22, 02-675 Varšava, Poľsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikajúca v Českej republike prostredníctvom 

LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, so sídlom Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, 

Česká republika, IČO: 056 34 903, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, 

vložka 77660 (ďalej len „Usporiadateľ“).   

 

III. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE 

Akcia s možnosťou získať Výhodu, ako je definovaná nižšie, prebieha v termíne od 16.11.2021 do 20.2.2022 

(ďalej len „Doba konania akcie“) na území Českej a Slovenskej republiky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo 

úpravy termínu Akcie. 

 

IV. ÚČASŤ V AKCII 

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej a 

Slovenskej republiky (ďalej len „Účastník“), ktorá vlastní televízor značky LG uvedený na trh najskôr v roku 2016 

a neskôr (ďalej len „LG televízor“).  

 

Na získanie Apple TV+ na tri (3) mesiace zadarmo (ďalej len „Výhoda“) si musí Účastník: 

 nainštalovať aplikáciu Apple TV do LG televízora; a 

 registrovať sa prostredníctvom aplikácie Apple TV a tým začať odoberanie služby Apple TV+, 

a to počas Doby konania akcie. Služba Apple TV+ aktivovaná na základe tejto Akcie je bez záväzku voči 

spoločnosti Apple Inc. 

 

Po uplynutí doby, na ktorú sa Výhoda podľa týchto Pravidiel poskytuje, t. j. troch (3) mesiacov využívania služby 

Apple TV+ zadarmo, bude služba Apple TV+ spoplatnená, a to za podmienok používania služby Apple TV+ 

dostupných na internetovej stránke  https://www.apple.com/cz/apple-tv-plus// a 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cz/terms.html. 

 

Výhodu môže každý Účastník využiť maximálne raz, t. j. iba k jednému LG televízoru. 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky Akcie či Akciu skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez 

udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Účastníkov voči Usporiadateľovi Akcie. 

Každá takáto zmena Pravidiel či Akcie bude vyhlásená Usporiadateľom rovnakým spôsobom ako tieto Pravidlá. 

Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej 

kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že sa Usporiadateľ bude vždy 

usilovať o minimalizáciu dopadu na Účastníkov Akcie. 

 

V. VÝHODA A JEJ PRÍPADNÉ ZRUŠENIE 

Nárok na získanie Výhody má každý Účastník, ktorý splní podmienky určené týmito Pravidlami. 

 

https://www.apple.com/apple-tv-app/
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cz/terms.html


VI. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA, SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s 

organizovaním 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 pre získanie Výhody, 

a vo výnimočných prípadoch Akciu aj zrušiť. 

Výhodu nemožno previesť na iného Účastníka alebo tretiu osobu. Výhodu nemožno vyplatiť v hotovosti v peniazoch 

ani za ňu poskytnúť inú nepeňažnú náhradu alebo plnenie. Výhoda nezahŕňa inštaláciu aplikácie Apple TV ani 

rovnomennej služby či akékoľvek dodatočné náklady alebo výdavky, ktoré môžu Účastníkovi na základe alebo v 

súvislosti s touto Akciou vzniknúť. 

Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu Akcie zmeniť Výhodu za obdobné plnenie.  

 

VII. OSTATNÉ 

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

v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Orgánom 

oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Účastníka v tejto 

Akcii je Česká obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.coi.cz) 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, resp. zadávateľom. Formulár 

návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach 

Českej obchodnej inšpekcie.  

Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania akcie dostupné na webovej stránke https://www.lg.com/cz/promotions. 

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na informačnej linke 810 555 810.   

 

V Prahe dňa 16. 11. 2021 

 

 

http://www.coi.cz/
https://www.lg.com/cz/promotions

