
P r a v i d l á 
promo akcia Záruka spokojnosti Gardena 

(ďalej tiež len „Pravidlá“) 

 

1. Vyhlásenie Promo akcie 

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

IČO: 27408264, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, 

vložka 111206 (ďalej tiež len "Vyhlasovateľ"), ako autorizovaný distribútor výrobkov 

záhradnej techniky značky Gardena v Slovenskej republike vyhlasuje promo akciu 

Záruka spokojnosti Gardena (ďalej tiež len "Promo akcia“). 

1.2. Táto Promo akcia sa týka nožníc na konáre a strihacích kopijí značky Gardena, ktoré 

sú špecifikované v Prílohe č. 1 Pravidiel (ďalej tiež len "Nožnice"), zakúpených 

spotrebiteľmi (resp. - v prípade uvedenom v bode 4.1.2., druhá veta, Pravidiel - 

doručených spotrebiteľom) v Slovenskej republike v čase odo dňa 01.03.2021 do dňa 

30.04.2021 vrátane.  

1.2.1. Vyhlásená Promo akcia platí pre Nožnice zakúpené spotrebiteľmi ako nový výrobok 

v "kamenných" obchodoch (vrátane predajní obchodných reťazcov), v e-shopoch 

alebo na základe Kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predajcom a spotrebiteľom 

iným dištančným spôsobom (napr. na základe internetovej objednávky alebo 

telefonátu spotrebiteľa), vždy však iba v Slovenskej republike. (Uvedená Promo akcia 

preto neplatí pre žiadne nožnice na konáre alebo strihacie kopije, zakúpené v zahraničí 

či v zahraničnom e-shope s dodaním do Slovenskej republiky alebo iným dištančným 

spôsobom v zahraničí s dodaním do Slovenskej republiky.) 

1.2.2. Táto Promo akcia sa netýka kupujúcich-podnikateľov v zmysle ustanovení § 261 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka. 

1.3. Podrobné pravidlá a podmienky Promo akcie sú obsiahnuté v Pravidlách. 

2. Účastníci Promo akcie 

2.1. Účastníkom Promo akcie sa môže stať každý kupujúci-spotrebiteľ, ktorý v dobe 

zakúpenia Nožníc dosiahol vek 18 rokov. 

2.2. Účastníkom Promo akcie sa kupujúci-spotrebiteľ stáva vrátením zakúpených Nožníc 

predajcovi podľa bodu 4.2. Pravidiel, avšak len pri splnení všetkých príslušných 

podmienok stanovených v Pravidlách.  

2.2.1. Tým sa ako účastník Promo akcie zároveň zaväzuje v plnom rozsahu a bez 

akýchkoľvek výhrad dodržiavať tieto Pravidlá. 

2.3. Účastníkom Promo akcie sa nemôže stať žiadna iná osoba než kupujúci-spotrebiteľ, 

ktorý sa zakúpením Nožníc stal ich vlastníkom. 

2.3.1. Účasť v Promo akcii ani práva účastníka Promo akcie, ktoré z nej vyplývajú, nemožno 

previesť na žiadnu ďalšiu osobu. 
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2.4. Účasť osôb akokoľvek spojených s Vyhlasovateľom alebo s ktorýmkoľvek predajcom 

Nožníc, ako aj ich blízkych osôb, v Promo akcii nie je dovolená. 

3. Účel Promo akcie 

3.1. Účelom Promo akcie je umožniť kupujúcim-spotrebiteľom vyskúšanie zakúpených 

Nožníc po primeranú dobu a ich prípadné vrátenie predajcovi v prípade, že s nimi 

nebudú spokojní, to všetko pri splnení príslušných podmienok vyplývajúcich z 

Pravidiel. 

3.2.1 Vyhlasovateľ v zmysle tejto Promo akcie a jej Pravidiel ponúka kupujúcim-

spotrebiteľom: 

(a) vyskúšanie zakúpeného tovaru – Nožníc spôsobom, zodpovedajúcim bežnému 

užívaniu na obvyklé účely, t.j. vyskúšanie nad rámec použitia, ktorým by 

kupujúci-spotrebiteľ len zisťoval vlastnosti a funkčnosť tovaru, 

(b) vrátenie vyskúšaného tovaru – Nožníc v stave zodpovedajúcom použitiu podľa 

bodu (a), a 

(c) možnosť odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru – Nožníc priamo vrátením 

zakúpeného tovaru, bez potreby zasielania osobitného odstúpenia od zmluvy v 

listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. 

4. Práva a povinnosti účastníkov Promo akcie 

4.1. Každý kupujúci- spotrebiteľ môže zakúpené Nožnice vyskúšať po dobu 14 dní. 

4.1.1. Vyskúšaním zakúpených nožníc sa pritom rozumie ich bežné užívanie na obvyklé 

účely, pre ktoré sú určené. 

4.1.2. Uvedená doba 14 dní sa počíta odo dňa zakúpenia Nožníc. Ak však predajca (tzn. 

predovšetkým prevádzkovateľ e-shopu) zakúpené Nožnice kupujúcemu-

spotrebiteľovi zasiela alebo inak prepravuje, počíta sa spomínaná doba 14 dní až odo 

dňa ich doručenia kupujúcemu-spotrebiteľovi. 

4.2. Ak kupujúci-spotrebiteľ nie je so zakúpenými Nožnicami spokojný, má v rámci Promo 

akcie právo ich pred uplynutím tejto doby 14 dní, definovanej v bodoch 4.1. a 4.1.2. 

Pravidiel, vrátiť predajcovi, u ktorého ich zakúpil. 

4.2.1. Podmienkou pritom je, že vracané Nožnice musia byť kompletné (vrátane 

dokumentácie) a nesmú byť akokoľvek poškodené. (Za poškodenie sa pritom 

nepovažuje bežné opotrebenie nožníc vzniknuté pri ich užívaní na obvyklé účely podľa 

bodu 4.1.1. Pravidiel.) 

4.2.2. Spolu s vrátenými Nožnicami musí kupujúci-spotrebiteľ predložiť predajcovi tiež 

originál dokladu, ktorý potvrdzuje, že vracané Nožnice boli zakúpené u daného 

predajcu a kedy sa tak stalo (resp. - v prípade uvedenom v bode 4.1.2., druhá veta, 

Pravidiel - kedy boli Nožnice kupujúcemu-spotrebiteľovi doručené). 

4.2.3. Kupujúci-spotrebiteľ môže v rámci Promo akcie takto vrátiť predajcovi len jedny 

zakúpené Nožnice. 

4.2.4. Právo kupujúceho-spotrebiteľa na vrátenie nožníc v rámci tejto Promo akcie sa netýka 

žiadneho ich príslušenstva ani náhradných dielov k nim (hoci boli zakúpené zároveň s 

vracanými Nožnicami).  
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4.3. Predajca overí, či sú splnené všetky podmienky pre vrátenie Nožníc, vyplývajúce z 

Pravidiel, a v kladnom prípade bezodkladne vráti kupujúcemu-spotrebiteľovi kúpnu 

cenu týchto Nožníc, a to vo výške zaplatenej kupujúcim-spotrebiteľom pri ich 

zakúpení. 

4.3.1. Kupujúci-spotrebiteľ nemá v rámci tejto Promo akcie právo na vrátenie žiadnych 

ďalších ním zaplatených súm (tzn. predovšetkým prípadného prepravného zaplateného 

pri zakúpení nožníc alebo pri ich vrátení, poplatku za dobierku atď.) ani na náhradu 

žiadnych ďalších nákladov, ktoré mu v súvislosti so zakúpením Nožníc a/alebo s ich 

vrátením vznikli. 

4.4. Vrátením zakúpených Nožníc predajcovi, pri ktorom sú splnené všetky príslušné 

podmienky vyplývajúce z týchto Pravidiel, dochádza k odstúpeniu kupujúceho-

spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predajcom ohľadom 

vrátených Nožníc. 

4.5. Ak by predajca odmietol vrátenie Nožníc a/alebo vrátenie ich kúpnej ceny zaplatenej 

kupujúcim-spotrebiteľom, na ktoré má kupujúci-spotrebiteľ v rámci tejto Promo akcie 

právo, je predajca povinný na požiadanie kupujúceho-spotrebiteľa bezodkladne 

predložiť celú záležitosť na posúdenie Vyhlasovateľovi Promo akcie. 

4.6. Vyhlásená Promo akcia, jej Pravidlá a právo kupujúceho-spotrebiteľa na vrátenie 

zakúpených nožníc v rámci tejto Promo akcie nesúvisí so zákonným právom 

spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy uzatváranej na diaľku alebo od zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, obsiahnutým v 

ustanoveniach § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji 

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy 

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Právom kupujúceho-spotrebiteľa na vrátenie zakúpených Nožníc 

v rámci danej Promo akcie preto nie sú nijako dotknuté zákonné práva spotrebiteľov: 

(a)  na odstúpenie od zmluvy pri kúpe tovaru v e-shope alebo iným dištančným 

spôsobom v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, (b) na vrátenie tovaru a na vrátenie 

peňažných prostriedkov ani (c) súvisiace práva spotrebiteľov, ktoré pri takejto kúpe 

tovaru vyplývajú z obchodných podmienok prevádzkovateľa príslušného e-shopu a 

pod. 

5. Záverečné ustanovenia 

5.1. Neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel je ich Príloha č 1 Špecifikácia nožníc na konáre a 

strihacích kopijí značky Gardena. 

5.2. Vyhlasovateľ je oprávnený vyhlásenou Promo akciou aj tieto jej Pravidlá (vrátane ich 

Prílohy č. 1) kedykoľvek meniť, dopĺňať, nahrádzať alebo zrušiť bez toho, aby 

účastníci Promo akcie či ktokoľvek iný mal v súvislosti s tým voči Vyhlasovateľovi 

právo na akúkoľvek náhradu, kompenzáciu alebo iné plnenie. 

5.3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa vyhlásenej Promo akcie, jej Pravidiel, 

práv alebo povinností jej účastníkov alebo jej podmienok sa dá obrátiť na bezplatnú 

telefónnu linku Vyhlasovateľa: 0800 154 044. 

5.4. Pri výklade Pravidiel, pri posudzovaní ich prípadných nejasností aj pri všetkých 

sporoch akokoľvek súvisiacich s vyhlásenou Promo akciou, s jej Pravidlami, s právami 
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alebo povinnosťami jej účastníkov alebo s jej podmienkami je rozhodujúce stanovisko 

Vyhlasovateľa, ktoré je vždy konečné a nemožno ho akokoľvek preskúmavať. 

5.5. Vyhlásenie Promo akcie a jej Pravidlá aj všetky prípadné zmeny, doplnky, nahradenie 

alebo zrušenie Promo akcie či jej Pravidiel bude zverejnené na webových stránkach 

Vyhlasovateľa: www.gardena.sk.  

5.6. Tieto Pravidlá platia v čase odo dňa 01.03.2021 do dňa 30.04.2021. 

 

Husqvarna Česko s.r.o. 

  

http://www.gardena.sk/
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Pravidlá promo akcie Záruka spokojnosti Gardena 

Príloha č. 1 

Špecifikácia nožníc na konáre a strihacích kopijí značky Gardena 

 

Číslo výrobku: Názov: 

8770-20 nožnice na konáre 500 BL Comfort 

8771-20 nožnice na konáre 500 AL Comfort 

8773-20 ráčňové nožnice na konáre SmartCut Comfort 

12002-20 nožnice na konáre EasyCut 500 B 

12003-20 nožnice na konáre EasyCut 680 B 

12006-20 nožnice na konáre EnergyCut 600 B 

12007-20 nožnice na konáre EnergyCut 750 B 

12009-20 teleskopické nožnice na konáre TeleCut 650-900 B 

12010-20 nožnice na konáre SlimCut 

12000-20 strihacia kopija STARCUT 160 PLUS  

12001-20 teleskopická strihacia kopija StarCut 410 plus 

 

    


