
I. Úvodné ustanovenia 

1. OKAY Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35825979, so sídlom v Bratislave, Krajná 86, PSČ 821 04, zapísanú 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 25493/B (ďalej len „OKAY“) 

organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 20. 4. 2019 do 23:59 hodín marketingovú akciu nazvanú 

„Splátky na 20 mesiacov bez navýšenia“ (ďalej len „Akcia“) 

2. Akcia platí na predajniach aj e-shope len na elektro v cene nad 199 €. 

II. Definícia 

1. Príklad splácania - predajne: Za tovar v hodnote v hodnote 399 € zaplatíte akontáciu 0 € a splácate 

20 mesiacov po 39,90 €. Výška úveru 399 €, doba splatnosti 20 mesiacov, RPMN 0 %, fi xný úrok 0 %, 

celková suma k zaplateniu 399 €. Tento úver vám poskytne spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL 

FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 821 09 Bratislava. Touto ponukou nevzniká 

právny nárok na poskytnutie úveru. Platí na nákup od 199 €. 

2. Príklad splácania – e-shop: Za tovar v hodnote v hodnote 399 € zaplatíte akontáciu 0 € a splácate 

20 mesiacov po 39,90 €. Výška úveru 399 €, doba splatnosti 20 mesiacov, RPMN 0 %, fixný úrok 0 %, 

celková suma k zaplateniu 399 €. Tento úver vám poskytne spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL 

FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 821 09 Bratislava. Touto ponukou nevzniká 

právny nárok na poskytnutie úveru. 

3. Pri objednaní tovaru, resp. nákupe tovaru v predajni ponúkaného v Akcii je zákazník povinný 

postupovať v súlade s obchodnými podmienkami OKAY a predmetnými podmienkami Akcie. 

III. Objednávka 

1. OKAY v rámci Akcie ponúka vybraný tovar na splátky na 20 mesiacov bez navýšenia. 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 v 

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

objednávky.  

IV. Záverečné ustanovenia 

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

chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.  

2. Účastník berie na vedomie, že ceny tovaru, výška zliav, ako aj dostupnosť tovaru nemusia byť v 

predajniach a na e-shope rovnaké.  

3. OKAY si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či meniť podmienky Akcie, a to aj bez 

udania dôvodu.  

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

5. Tieto podmienky Akcie nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia. 

V Bratislave dňa 15. 4. 2019       OKAY Slovakia spol. s.r.o. 


