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Podrobné podmienky akcie „Rok prania zadarmo“ 

I. Úvodné ustanovenia 

1. OKAY Slovakia, spol. s r. o., IČO: 35 825 979, so sídlom Černyševského 1287/10, Bratislava – mestská časť 

Petržalka 851 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 25493/B 

(ďalej len „OKAY“) organizuje v termíne od 0:01 hodín dňa 28. 9. 2020 do 23:59 hodiny dňa 18. 10. 2020 

marketingovú akciu zvanú „Rok prania zadarmo“ (ďalej len „Akcia“). 

II. Definícia 

1. Akcia platí v predajniach aj v e-shope pri nákupe ľubovoľnej práčky, sušičky alebo práčky so sušičkou 

vybraných značiek v cene od 399 €. 

2. Vybrané značky sú: LG, Beko, Samsung, Elextrolux, AEG, Gorenje, Toshiba, Whirlpool, Candy, Hoover, Romo, 

Hisense. 

3. Akcia platí v uvedenom termíne alebo do vypredania zásob v jednotlivých predajniach. 

4. Zákazník nakúpi v termíne Akcie v predajni alebo e-shope OKAY ľubovoľnú práčku, sušičku alebo práčku so 

sušičkou Vybraných značiek v hodnote aspoň 399 €. Následne dostane tri balenia pracieho gélu (dve balenia 

Rex Gel Malaysia 60 dávok a jedno balenie REX Gel Bali 70WL). Celkom sa jedná o 190 dávok pracieho gélu, 

čo je priemerné množstvo, ktoré domácnosť spotrebuje počas jedného roka prania. Pri nákupe bude gél 

účtovaný ako set všetkých troch balení v hodnote 0,1 €. O túto sumu bude na účtenke znížená cena práčky, 

sušičky či práčky so sušičkou. 

5. Zákazníci, ktorí využijú Akciu v predajni, nemajú nárok na nadrámcovú službu "14 dní záruka vrátenia 

peňazí". 

III. Objednávka 

1. OKAY v rámci Akcie ponúka pri nákupe ľubovoľnej práčky, sušičky alebo práčky so sušičkou v cene od 399 € 

tri balenia pracieho gélu. 

2. Zákazník nemá nárok na akúkoľvek náhradu za gél po vyčerpaní jeho zásob. 

3. Zákazník nemá právny nárok na objednaný tovar v prípade, že tovar bude vypredaný, po uskutočnenej 

objednávke a jej akceptácii nebude tovar už dostupný alebo zvýhodnená cena bude na určitý tovar 

poskytnutá omylom. V uvedených prípadoch si OKAY vyhradzuje právo stornovania vykonanej a uhradenej 

objednávky. 

4. Využitie Akcie je podmienené riadnym dokončením objednávky a riadnym uhradením ceny tovaru. 

IV. Záverečné dojednania 

1. OKAY nenesie žiadnu zodpovednosť za rýchlosť ani prenos dát prostredníctvom siete Internet a za chyby 

spôsobené pri prenose elektronických správ. 

2. Zákazník berie na vedomie, že ceny tovaru, výška zliav, ako aj dostupnosť tovaru nemusí byť v predajniach 

a v e-shope rovnaká. 
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3. OKAY si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či meniť podmienky Akcie, a to aj bez udania 

dôvodu. 

4. Zákazník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Akcii. 

5. Tieto podmienky Akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia. 

V Bratislave dňa 27. 9. 2020, OKAY s.r.o. 


