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Podrobné podmienky akcie 
„40% zľava pri nákupe na splátky + 5 rokov predĺženej záruky“ 

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 27. 9. 2019 do 23:59 hod dňa 28. 9. 2019 

marketingovú akciu zvanú „40% zľava pri nákupe na splátky + 5 rokov predĺženej záruky“ (ďalej len 

„Akcia“). 

II. Definície 

1. Akcia sa uskutoční na území Slovenskej republiky, len v kamenných predajniach OKAY Elektro. 

2. Akcia neplatí na nákup online prostredníctvom www.okay.sk, rovnako neplatí pre online rezervácie tovaru 

a jeho vyzdvihnutie na predajni OKAY Elektro. 

3. Do Akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na 

jej území a v čase účasti dovŕšila vek 18 rokov. 

4. Podmienkou zapojenia do Akcie a získanie 40% zľavy pri nákupe výrobku alebo skupiny výrobkov je 

zakúpenie tovaru na splátky a súčasne zjednanie poistenia predĺženej záruky (ďalej len „Poistenie“) tohto 

výrobku/výrobkov minimálne na 2+2 roky a súčasne zjednanie poistenia náhodného poškodenia minimálne 

na 1 rok v čase trvania Akcie na kamenných predajniach OKAY Elektro. 

5. Hodnota úveru na vybraný výrobok/výrobky zakúpeného/zakúpených na jeden pokladničný doklad 

prostredníctvom jedného z vybraných splátkových produktov (ďalej len „Splátky“), musí byť minimálne 

v hodnote 199 € vrátane ceny za zjednané Poistenie. 

III. Spôsob výpočtu predajnej ceny tovaru 

1. Zľava 40 % sa odpočíta z aktuálnej predajnej ceny tovaru pri splnení podmienok zakúpenia tovaru na Splátky 

a súčasne zjednania Poistenia, viď. špecifikácia v bodoch IV a V týchto podmienok. 

IV. Splátky 

1. Akcia sa vzťahuje výhradne na splátkový produkt Tvoja splátka 10 - 51 € spoločnosti Amico Finance a.s. 

2. Na uvedený splátkový produkt nemožno dojednať v priebehu trvania Akcie akontáciu. 

3. Reprezentatívny príklad: Tovar v hodnote 450 €, celková výška úveru 450 €, pri úrokovej sadzbe 20,16 % p. 

a., akontácia 0 €, výška mes. splátky 25 €, výška poslednej mes. splátky 2,91 € počet splátok 22, celková 

suma na úhradu 527,91 €, RPMN 20,16 %, doba splatnosti 22 mesiacov. 
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V. Poistenie 

1. Poistenie výrobku/výrobkov je povinné. Je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej ceny a kúpnej zmluvy. 

2. Poistenie predĺženej záruky je možno zjednať len u spoločnosti Generali Poisťovňa a. s., a to v dĺžke 

minimálne 2+2 roky a poistenie náhodného poškodenia je možno zjednať len u spoločnosti Generali 

Poisťovňa a. s., a to v dĺžke minimálne 1 rok. 

3. Podmienkou získania zľavy 40 % je dohodnutie oboch poistení súčasne k jednému výrobku. 

4. Cena zjednaného poistenia sa vypočítavá z ceny poisťovaného výrobku/výrobkov pred zľavou 40 %. 

5. Príklad výpočtu ceny poistenia: Tovar v hodnote 500 €, poistenie predĺženej záruky 2+2 v hodnote 115 €, 

poistenie náhodného poškodenia na 1 rok v hodnote 55 €. Celková hodnota kúpnej zmluvy: tovar po zľave 

300 €, poistenie 170 €, celková hodnota kúpnej zmluvy 470 €. 

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

1. Ak sa účastník akcie rozhodne z akéhokoľvek dôvodu odstúpiť od úverovej zmluvy alebo sa rozhodne 

odstúpiť od zmluvy o poistení predĺženej záruky 2+2 roky alebo od poistenia náhodného poškodenia na 

1 rok, zaniká celá kúpna zmluva a zákazník je povinný vrátiť zakúpený výrobok/výrobky, v originálnom balení 

a bez známok používania. 

2. Ak sa účastník akcie rozhodne z akéhokoľvek dôvodu vrátiť zakúpený výrobok/výrobky v nerozbalenom 

a nepoškodenom stave v mieste realizácie svojho nákupu počas alebo po ukončení trvania Akcie, tým pádom 

odstúpiť od úverovej zmluvy  a súčasne sa rozhodne odstúpiť od zmluvy o poistení predĺženej záruky na 

obdobie 2+2 roky, alebo od poistení náhodného poškodenia na 1 rok, zaniká mu aj samotný nárok na zľavu 

40 % na vrátený/vrátené výrobok/výrobky. 

3. Pri nákupe tovaru v predajni ponúkaného v Akcii je zákazník povinný postupovať v súlade obchodnými 

podmienkami OKAY a predmetnými podmienkami Akcie. 

VII. Letákové ceny 

1. Ceny uvedené v akčnom letáku s platnosťou v termíne od 00:01 hodín dňa 27. 9. 2019 do 23:59 hodín dňa 

28. 9. 2019 označené ako „PRI NÁKUPE NA SPLÁTKY“ platia iba v deň platnosti Akcie a tieto ceny obsahujú už 

započítanú zľavu vo výške 40 %. Zákazník môže zakúpiť tento tovar v hotovosti za cenu uvedenú v letáku 

s označením „CENA V HOTOVOSTI“. 

VIII. 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 tovarov, výška zliav, ako aj dostupnosť tovaru nemusí byť v predajniach 

a na 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. 

6. Zľavy nie sú právne vymáhateľné a zákazníkovi na ne nevzniká automaticky právny nárok. 

V Bratislave dňa 17. 9. 2019 

OKAY Slovakia, spol. s r. o. 


