
 

 

P r a v i d l a 
promo akce Záruka spokojenosti Gardena 

(dále také jen „Pravidla“) 

 

1. Vyhlášení Promo akce 

1.1. Husqvarna Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, 

IČO: 27408264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 111206 (dále také jen „Vyhlašovatel“), jako autorizovaný distributor 

výrobků zahradní techniky značky Gardena v České republice vyhlašuje promo akci 

Záruka spokojenosti Gardena (dále také jen „Promo akce“). 

1.2. Tato Promo akce se týká nůžek na větve a stříhacích kopí značky Gardena, která jsou 

specifikována v Příloze č. 1 Pravidel (dále také jen „Nůžky“), zakoupených 

spotřebiteli (resp. – v případě uvedeném v bodu 4.1.2., druhá věta, Pravidel – 

doručených spotřebitelům) v České republice v době ode dne 01.03.2021 do dne 

30.04.2021 včetně.  

1.2.1. Vyhlášená Promo akce platí pro Nůžky zakoupené spotřebiteli jako nový výrobek          

v „kamenných“ obchodech (včetně prodejen obchodních řetězců), v e-shopech nebo 

na základě Kupních smluv uzavřených mezi prodejcem a spotřebitelem jiným 

distančním způsobem (např. na základě internetové objednávky nebo telefonátu 

spotřebitele), vždy však pouze v České republice. (Uvedená Promo akce proto neplatí 

pro žádné nůžky na větve nebo stříhací kopí, zakoupená v zahraničí či v zahraničním 

e-shopu s dodáním do České republiky anebo jiným distančním způsobem v zahraničí 

s dodáním do České republiky.) 

1.2.2. Tato Promo akce se netýká kupujících-podnikatelů ve smyslu ustanovení § 2158 odst. 

1 občanského zákoníku ani kupujících-právnických osob. 

1.3. Podrobná pravidla a podmínky Promo akce jsou obsaženy v Pravidlech. 

2. Účastníci Promo akce 

2.1. Účastníkem Promo akce se může stát každý kupující-spotřebitelem, který v době 

zakoupení Nůžek dosáhl 18 let. 

2.2. Účastníkem Promo akce se kupující-spotřebitel stává vrácením zakoupených Nůžek 

prodejci podle bodu 4.2. Pravidel, avšak jen při splnění všech příslušných podmínek 

stanovených v Pravidlech.  

2.2.1. Tím se jako účastník Promo akce zároveň zavazuje v plném rozsahu a bez jakýchkoli 

výhrad dodržovat tato Pravidla. 

2.3. Účastníkem Promo akce se nemůže stát žádná jiná osoba než kupující-spotřebitel, 

který se zakoupením Nůžek stal jejich vlastníkem. 

2.3.1. Účast v Promo akci ani práva účastníka Promo akce, která z ní vyplývají, nelze převést 

na žádnou další osobu. 
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2.4. Účast osob jakkoli spojených s Vyhlašovatelem nebo s kterýmkoli prodejcem Nůžek, 

jakož i jejich osob blízkých, v Promo akci není dovolena. 

3. Účel Promo akce 

3.1. Účelem Promo akce je umožnit kupujícím-spotřebitelům vyzkoušení zakoupených 

Nůžek po přiměřenou dobu a jejich případné vrácení prodejci v případě, že s nimi 

nebudou spokojeni, to vše při splnění příslušných podmínek vyplývajících z Pravidel. 

4. Práva a povinnosti účastníků Promo akce 

4.1. Každý kupující-spotřebitel může zakoupené Nůžky vyzkoušet po dobu 14 dnů. 

4.1.1. Vyzkoušením zakoupených Nůžek se přitom rozumí jejich běžné užívání k obvyklým 

účelům, pro které jsou určeny. 

4.1.2. Uvedená doba 14 dnů se počítá ode dne zakoupení Nůžek. Pokud však prodejce (tzn. 

zejména provozovatel e-shopu) zakoupené Nůžky kupujícímu-spotřebiteli zasílá nebo 

jinak přepravuje, počítá se zmíněná doba 14 dnů až ode dne jejich doručení 

kupujícímu-spotřebiteli. 

4.2. Jestliže kupující-spotřebitel není se zakoupenými Nůžkami spokojen, má v rámci 

Promo akce právo je před uplynutím této doby 14 dnů, vymezené v bodech 4.1. a 4.1.2. 

Pravidel, vrátit prodejci, u něhož je zakoupil. 

4.2.1. Podmínkou přitom je, že vracené Nůžky musí být kompletní a nesmějí být jakkoli 

poškozené. (Za poškození se přitom nepovažuje běžné opotřebení Nůžek vzniklé při 

jejich užívání k obvyklým účelům podle bodu 4.1.1. Pravidel.) 

4.2.2. Spolu s vracenými Nůžkami musí kupující-spotřebitel předložit prodejci také originál 

dokladu prokazujícího, že vracené Nůžky byly zakoupeny u daného prodejce a kdy se 

tak stalo (resp. – v případě uvedeném v bodu 4.1.2., druhá věta, Pravidel – kdy byly 

Nůžky kupujícímu-spotřebiteli doručeny). 

4.2.3. Kupující-spotřebitel může v rámci Promo akce takto vrátit prodejci jen jedny 

zakoupené Nůžky. 

4.2.4. Právo kupujícího-spotřebitele na vrácení Nůžek v rámci této Promo akce se netýká 

žádného jejich příslušenství ani náhradních dílů k nim (byť byly zakoupeny zároveň 

s vracenými Nůžkami).  

4.3. Prodejce ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro vrácení Nůžek, vyplývající      

z Pravidel, a v kladném případě neprodleně vrátí kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu 

těchto Nůžek, a to ve výši zaplacené kupujícím-spotřebitelem při jejich zakoupení. 

4.3.1. Kupující-spotřebitel nemá v rámci této Promo akce právo na vrácení žádných dalších 

jím zaplacených částek (tzn. zejména případného přepravného zaplaceného při 

zakoupení Nůžek nebo při jejich vrácení, poplatku za dobírku atd.) ani na náhradu 

žádných dalších nákladů, které mu v souvislosti se zakoupením Nůžek a/nebo s jejich 

vrácením vznikly. 

4.4. Vrácením zakoupených Nůžek prodejci, při němž jsou splněny všechny příslušné 

podmínky vyplývající z těchto Pravidel, dochází k odstoupení kupujícího-spotřebitele 

od Kupní smlouvy uzavřené mezi ním a prodejcem ohledně vrácených Nůžek. 
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4.5. Pokud by prodejce odmítl vrácení Nůžek a/nebo vrácení jejich kupní ceny zaplacené 

kupujícím-spotřebitelem, na něž má kupující-spotřebitel v rámci této Promo akce 

právo, je prodejce povinen na požádání kupujícího-spotřebitele neprodleně předložit 

celou záležitost k posouzení Vyhlašovateli Promo akce. 

4.6. Vyhlášená Promo akce, její Pravidla ani právo kupujícího-spotřebitele na vrácení 

zakoupených Nůžek v rámci této Promo akce nesouvisí se zákonným právem 

spotřebitelů na odstoupení od Kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem, 

obsaženým v ustanoveních § 1829 odst. 1 písm. a) a násl. občanského zákoníku. 

Právem kupujícího-spotřebitele na vrácení zakoupených Nůžek v rámci dané Promo 

akce proto nejsou nijak dotčena: (a) zákonná práva spotřebitelů při koupi zboží           

v e-shopu nebo jiným distančním způsobem na odstoupení od takto uzavřené Kupní 

smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, na vrácení zboží a na vrácení 

peněžních prostředků ani (b) související práva spotřebitelů, která při takové koupi 

zboží vyplývají z obchodních podmínek provozovatele příslušného e-shopu apod. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Nedílnou součástí Pravidel je jejich Příloha č 1 Specifikace nůžek na větve a stříhacích 

kopí značky Gardena. 

5.2. Vyhlašovatel je oprávněn vyhlášenou Promo akci i tato její Pravidla (včetně jejich 

Přílohy č. 1) kdykoli měnit, doplňovat, nahrazovat nebo zrušit, aniž by účastníci Promo 

akce či kdokoli jiný měl v souvislosti s tím vůči Vyhlašovateli právo na jakoukoli 

náhradu, kompenzaci anebo jiné plnění. 

5.3. V případě jakýchkoli nejasností týkajících se vyhlášené Promo akce, jejích Pravidel, 

práv nebo povinností jejích účastníků či jejích podmínek se lze obrátit na bezplatnou 

telefonní linku Vyhlašovatele: 800 100 425. 

5.4. Při výkladu Pravidel, při posuzování jejich případných nejasností i při všech sporech 

jakkoli souvisejících s vyhlášenou Promo akcí, s jejími Pravidly, s právy nebo 

povinnostmi jejích účastníků či s jejími podmínkami je rozhodující stanovisko 

Vyhlašovatele, které je vždy konečné a nelze ho jakkoli přezkoumávat. 

5.5. Vyhlášení Promo akce a její Pravidla i všechny případné změny, doplňky, nahrazení 

nebo zrušení Promo akce či jejích Pravidel bude uveřejněno na webových stránkách 

Vyhlašovatele: www.gardena.cz. 

5.6. Tato Pravidla platí ode dne 01.03.2021. 

 

Husqvarna Česko s.r.o. 

   

 

 

  

  

http://www.gardena.cz/
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Pravidla promo akce Záruka spokojenosti Gardena 

Příloha č. 1 

Specifikace nůžek na větve a stříhacích kopí značky Gardena 

 

Číslo výrobku: Název: 

8770-20 nůžky na větve 500 BL Comfort 

8771-20 nůžky na větve 500 AL Comfort 

8773-20 ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort 

12002-20 nůžky na větve EasyCut 500 B 

12003-20 nůžky na větve EasyCut 680 B 

12006-20 nůžky na větve EnergyCut 600 B 

12007-20 nůžky na větve EnergyCut 750 B 

12009-20 teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B 

12010-20 nůžky na větve SlimCut 

12000-20 stříhací kopí STARCUT 160 PLUS  

12001-20 teleskopické stříhací kopí StarCut 410 plus 

 

    


