
Pravidlá 
predajnej akcie „CASHBACK na vybrané robotické kosačky GARDENA“ 

(ďalej tiež iba „Pravidlá“ a „Akcia“) 
 

1. Vyhlásenie Akcie  

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

149 00, IČO: 27408264, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn. 

C 111206 (ďalej tiež len "Vyhlasovateľ"), vyhlasuje predajnú akciu "CASHBACK na 

vybrané robotické kosačky GARDENA" distribuované Vyhlasovateľom v Slovenskej 

republike. Táto Akcia sa riadi pravidlami a podmienkami, stanovenými v Pravidlách. 

1.2. Vyhlásená Akcia sa týka len nových vybraných robotických kosačiek GARDENA 

uvedených v tabuľke A (ďalej len „vybrané robotické kosačky GARDENA“), ktoré 

spotrebiteľ zakúpi v období odo dňa 01.04.2021 do dňa 30.06.2021 vrátane, u niektorého 

z predajcov vymenovaných v Prílohe č. 1 Pravidiel (ďalej tiež len "Predajcovia" alebo v 

jednotnom čísle "Predajca"). Nie je pritom rozhodujúce, či vybraná robotická kosačka 

GARDENA bola zakúpená v ich predajni alebo e-shope. Podmienkou ale je, aby 

zakúpená vybraná robotická kosačka GARDENA bola Predajcovi dodaná 

Vyhlasovateľom. 

Tabuľka A 

 

1.3. Spotrebiteľovi, ktorý si v období uvedenom v bode 1.2. Pravidiel zakúpi ktorúkoľvek z 

týchto nových vybraných robotických kosačiek GARDENA u niektorého z Predajcov, 

bude v rámci Akcie vrátená časť zaplatenej kúpnej ceny (ďalej len „CASHBACK“) vo 

výške určenej v Tabuľke A Pravidiel pre jednotlivé robotické kosačky, a to za 

predpokladu, že spotrebiteľ sa stal účastníkom Akcie a splnil všetky podmienky a ostatné 

náležitosti, stanovené Pravidlami. 

 

Výše CASH 

BACK

Číslo výrobku Výrobek EUR

15001-32 Robotická sekačka SILENO city 250 75              

15004-32 Robotická sekačka SILENO city 400 75              

15007-32 Robotická sekačka SILENO city 450 105             

15002-32 Robotická sekačka SILENO city 500 105             

15101-32 Robotická sekačka SILENO life 750 105             

4055-72 Robotická sekačka SILENO+1600 120             

4050-72 Robotická sekačka SILENO+ 2000 120             

19069-32 Robotická sekačka smart SILENO city 250 75              

19067-32 Robotická sekačka smart SILENO city 450 105             

19066-32 Robotická sekačka smart SILENO city 500 105             

19113-32 Robotická sekačka smart SILENO life 750 105             

19117-32 Robotická sekačka smart SILENO life 850m² 105             

19115-32 Robotická sekačka smart SILENO life 1250 120             

19064-72 Robotická sekačka smart SILENO+ 1600 120             

19065-72 Robotická sekačka smart SILENO+ 2000 120             
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2. Účasť v Akcii 

2.1. Účastníkmi Akcie sa môžu stať všetky fyzické osoby - spotrebitelia, ktoré pred 

zakúpením vybranej robotickej kosačky GARDENA dosiahli vek 18 rokov, majú 

bydlisko na území Slovenskej republiky a majú zriadený bankový účet v banke v 

Slovenskej republike. 

2.2. Táto Akcia sa netýka kupujúcich-podnikateľov v zmysle ustanovení § 261 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, ktorí zakúpenú vybranú robotickú kosačku 

GARDENA budú používať alebo používajú na zárobkovú činnosť. 

2.3. Účastníkmi Akcie sa nemôžu stať ani zamestnanci, pracovníci, orgány, spoločníci alebo 

majitelia Vyhlasovateľa či ktoréhokoľvek Predajcu, ani ich blízke osoby. 

2.4. Práva účastníka Akcie vyplývajúce z tejto Akcie a z jej Pravidiel neprechádzajú a nemôžu 

byť kupujúcim spotrebiteľom prevedené na žiadnu ďalšiu osobu, a to ani pri následnom 

predaji zakúpenej vybranej robotickej kosačky GARDENA kupujúcim spotrebiteľom 

inej osobe alebo pri akejkoľvek inej zmene jej vlastníka. 

2.5. Spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplývajúce z Pravidiel a v uvedenej dobe si zakúpi 

novú vybranú robotickú kosačku GARDENA u niektorého z Predajcov, sa stáva 

účastníkom Akcie tým, že Vyhlasovateľovi elektronicky odošle elektronický registračný 

formulár (body 3.2. až 3.4. Pravidiel - ďalej pozri aj "Registračný formulár"). 

Podmienkou pritom je, že tento Registračný formulár: (a) bol riadne vyplnený, (B) má 

všetky požadované náležitosti a (c) bol elektronicky odoslaný Vyhlasovateľovi v 

stanovenej lehote (bod 3.3. Pravidiel). 

2.6. Elektronickým odoslaním Registračného formulára Vyhlasovateľovi kupujúci spotrebiteľ 

súhlasí v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad so svojou účasťou v Akcii a s jej 

Pravidlami. 

3. Práva a povinnosti účastníkov Akcie 

3.1. Kupujúcemu spotrebiteľovi, ktorý sa stane účastníkom Akcie, vzniká právo na výplatu 

CASHBACK vo výške vyplývajúcej - v závislosti od konkrétnej zakúpenej vybranej 

robotickej kosačky GARDENA - z Tabuľky A týchto Pravidiel. Toto právo mu však 

vzniká len vtedy, ak sú splnené všetky podmienky a ostatné náležitosti, stanovené 

Pravidlami. 

3.2. Základnou podmienkou pritom je registrácia kupujúceho spotrebiteľa prostredníctvom 

predpísaného elektronického Registračného formulára. Tento Registračný formulár bude 

uverejnený na webových stránkach Vyhlasovateľa www.gardena.sk v období odo dňa 

01.04.2021 do dňa 31.07.2021 vrátane. Iný spôsob registrácie ako prostredníctvom 

Registračného formulára nie je možný. 

3.3. Registračný formulár musí kupujúci spotrebiteľ elektronicky odoslať Vyhlasovateľovi do 

30 dní odo dňa zakúpenia vybranej robotickej kosačky GARDENA (tzn., že pri jej 

zakúpení dňa 30.06.2021 musí byť Registračný formulár odoslaný Vyhlasovateľovi 

najneskôr dňa 31.07.2021). 

3.4. Registračný formulár je potrebné vyplniť správne, úplne a pravdivo. Kupujúci spotrebiteľ 

v Registračnom formulári uvedie tieto svoje údaje: (a) meno a priezvisko, (b) adresu 

bydliska, (c) e-mailovú adresu a (d) číslo bankového účtu v banke v Slovenskej republike 
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(pre účely výplaty CASHBACK na tento bankový účet). Ďalej v Registračnom formulári 

vyplní: (I) model a sériové číslo zakúpenej vybranej robotickej kosačky GARDENA, (II) 

dátum jej zakúpenia a (III) názov predajne alebo e-shopu, kde bola zakúpená. K 

Registračnému formuláru musí zároveň ako jeho súčasť pripojiť čitateľný doklad v 

elektronickej podobe (napr. sken) o zakúpení vybranej robotickej kosačky GARDENA. 

V tomto doklade pritom musí byť správne, úplne a pravdivo uvedené obchodné meno 

Predajcu, názov predajne alebo e-shopu, kde bola robotická kosačka zakúpená, a dátum 

jej zakúpenia. 

3.5. Vyhlasovateľ posúdi a podľa okolností prípadne i overí úplnosť, správnosť a pravdivosť 

vyplneného Registračného formulára (vrátane pripojeného dokladu o zakúpení). Ak 

vyplnený Registračný formulár nebude mať všetky požadované náležitosti, Vyhlasovateľ 

o tom e-mailom vyrozumie kupujúceho spotrebiteľa. Akékoľvek opravy Registračného 

formulára pritom možno vykonať len do 30 dní odo dňa zakúpenia vybranej robotickej 

kosačky GARDENA. 

3.6. Ak vznikne dôvodné podozrenie z podvodu alebo iného nekalého konania, je 

Vyhlasovateľ oprávnený požiadať kupujúceho spotrebiteľa o predloženie ďalších 

relevantných údajov, dokladov či dokumentov. Tie sa musia predložiť Vyhlasovateľovi 

bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od doručenia žiadosti Vyhlasovateľa kupujúcemu 

spotrebiteľovi. 

3.7. Ak nie je Registračný formulár vyplnený úplne, správne a/alebo pravdivo (a to ani 

v lehote do 30 dní odo dňa zakúpenia vybranej robotickej kosačky GARDENA), kupujúci 

spotrebiteľ sa nestáva účastníkom Akcie a nevznikne mu právo na výplatu CASHBACK. 

Tak je to aj v prípade, kedy k Registračnému formuláru nebude pripojený čitateľný, 

správny, úplný a pravdivý doklad o zakúpení. 

3.8. Každá spotrebiteľom zakúpená vybratá robotická kosačka GARDENA môže byť takto 

registrovaná iba raz. Nie je však vylúčené, aby si ich spotrebiteľ zakúpil viac. V takom 

prípade môže získať zodpovedajúci CASHBACK - ak budú u všetkých splnené 

podmienky a ostatné náležitosti, stanovené Pravidlami - za každú z nich. 

Vyhlasovateľ na základe bodu 5.5. písm. (B) Pravidiel Akcie dopĺňa s účinnosťou odo dňa 

14.04.2021 bod 3.9. týchto Pravidiel nasledovne: 

3.9. Po tom, čo sa kupujúci spotrebiteľ stane účastníkom Akcie, mu Vyhlasovateľ vyplatí 

CASHBACK vo výške vyplývajúcej z Tabuľky a bankovým prevodom na jeho bankový 

účet v banke v Slovenskej republike uvedený v Registračnom formulári, a to spravidla do 

30 dní (ak nie je na posúdenie a prípadné overenie Registračného formulára, dokladu o 

zakúpení alebo iných podkladov potrebná dlhšia lehota). Žiadny iný spôsob výplaty 

CASHBACK nie je možný. 

3.10. Podmienkou výplaty CASHBACK pritom je, že kupujúci spotrebiteľ neuplatnil právo na 

zľavu z kúpnej ceny ani neodstúpil od kúpnej zmluvy o zakúpení vybranej robotickej 

kosačky GARDENA. Dôvod uplatnenia práva na zľavu z kúpnej ceny ani odstúpenie od 

kúpnej zmluvy pritom nie je rozhodujúci. Táto podmienka sa teda týka aj prípadného 

odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov 

predávajúceho v zmysle 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 
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zákonov. Pre prípad, že by na uplatnenie práva na zľavu z kúpnej ceny alebo k odstúpeniu 

od kúpnej zmluvy o zakúpení vybranej robotickej kosačky GARDENA došlo až po 

výplate CASHBACKU, sa kupujúci spotrebiteľ zaväzuje, že ihneď po tom na svoje 

vlastné náklady a na svoje vlastné nebezpečenstvo vráti Vyhlasovateľovi vyplatený 

CASHBACK v plnej výške. 

3.11. Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie, nedostatky alebo pochybenia 

ktorejkoľvek banky pri výplate CASHBACK účastníkovi Akcie alebo v akejkoľvek 

súvislosti s tým. 

4. Spracúvanie a ochrana osobných údajov účastníkov Akcie 

4.1. Spracúvanie a ochrana osobných údajov účastníkov Akcie sa riadi ustanoveniami 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej tiež len "Nariadenie") 

a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

4.2.  Vyhlasovateľ bude spracúvať osobné údaje účastníkov Akcie obsiahnuté v Registračnom 

formulári výlučne na účely Akcie (vrátane výplaty CASHBACK účastníkom Akcie) a len 

po dobu jej trvania. Potom budú vymazané. 

4.3. Právny dôvod spracúvania týchto osobných údajov vyplýva z ustanovenia Článku 6 písm. 

b) a f) Nariadenia, a preto nie je k uvedenému spracúvaniu osobných údajov potrebný 

súhlas dotknutej osoby. 

4.4. Prevádzkovateľom spomínaných osobných údajov bude Vyhlasovateľ. 

4.5. Spracúvané osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym iným osobám, nebudú spracúvané 

na žiadne iné účely ani nebude vykonávaná ich profilácia. 

4.6. Podrobnosti o spracúvaní a ochrane osobných údajov, vrátane informačných povinností 

prevádzkovateľa osobných údajov, jeho povinností pri spracúvaní osobných údajov, 

zabezpečenie spracúvaných osobných údajov, súvisiacich práv dotknutých osôb 

spracúvaných osobných údajov atď., sú obsiahnuté na webových stránkach 

Vyhlasovateľa www.gardena.sk. 

4.7. S akýmikoľvek otázkami alebo požiadavkami, týkajúcimi sa tohto spracúvania a ochrany 

osobných údajov účastníkov Akcie, sa môžu ich dotknuté osoby obracať na 

Vyhlasovateľa ako prevádzkovateľa predmetných osobných údajov e-mailom na e -

mailovú adresu: gdpr.sk@husqvarnagroup.com. 

5. Záverečné ustanovenia  

5.1. Vyhlásená Akcia platí ohľadom jednotlivých vybraných robotických kosačiek 

GARDENA do vypredania ich zásob. 

5.2. Pokiaľ niektorá z vybraných robotických kosačiek GARDENA nebude počas obdobia 

platnosti Akcie podľa bodu 1.2 Pravidiel na sklade u Predávajúceho, kupujúci spotrebiteľ 

nemá nárok na vyplatenie CASHBACK. 

5.3. Výplata CASHBACK zásadne nijako neovplyvňuje práva kupujúceho spotrebiteľa zo 

zákonnej ani zo zmluvnej zodpovednosti za vady, tzn. ani jeho práva vyplývajúce zo 

Záručných podmienok spoločnosti Husqvarna Slovensko s.r.o. pre výrobky značky 

GARDENA. (Tým však nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.10. Pravidiel.) 

http://www.gardena.sk/
mailto:gdpr.sk@husqvarnagroup.com
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5.4. Každý účastník sa zúčastní Akcie na svoje vlastné náklady a na svoje vlastné 

nebezpečenstvo. 

5.5. Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek: (a) poruchy, vady, výpadky, nedostatky, 

pochybenia, škody, náklady, výdavky alebo iné ujmy, akokoľvek súvisiace s prevádzkou 

a/alebo používaním internetu, elektronickej komunikácie a e-mailov, (b) výpadky či iné 

poruchy dodávky elektrickej energie ani (c) výpadky, iné poruchy alebo akékoľvek 

narušenie počítačových alebo komunikačných sietí, spojení, serverov či programov. 

5.6. Vyhlasovateľ je oprávnený: (a) vyhlásenú Akciu kedykoľvek predčasne ukončiť a (b) 

túto Akciu alebo jej Pravidlá (vrátane Prílohy č. 1) kedykoľvek meniť, dopĺňať, nahrádzať 

či rušiť, to všetko bez toho, aby kupujúci spotrebitelia, účastníci Akcie alebo ktokoľvek 

iný mal právo na akúkoľvek náhradu, kompenzáciu alebo iné plnenie. 

5.7. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa vyhlásenej Akcie, jej Pravidiel (vrátane 

Prílohy č. 1), Registračného formulára, práv alebo povinností účastníkov Akcie alebo jej 

podmienok sa možno obrátiť e-mailom na e-mailovú adresu Vyhlasovateľa: 

marketing@sk.husqvarna.com. 

5.8. Pri výklade Pravidiel, pri posudzovaní ich prípadných nejasností, pri posudzovaní a 

overovaní vyplneného a odoslaného Registračného formulára aj pri všetkých sporoch 

akokoľvek súvisiacich s vyhlásenou Akciou, s jej Pravidlami (vrátane Prílohy č. 1), s 

vyplneným a odoslaným Registračným formulárom, s právami alebo povinnosťami 

účastníkov Akcie alebo s jej podmienkami je vždy rozhodujúce stanovisko 

Vyhlasovateľa, ktoré je konečné a nemožno ho akokoľvek preskúmavať. 

5.9. Vyhlásenie Akcie a jej Pravidlá i prípadné predčasné ukončenie Akcie a všetky prípadné 

zmeny, doplnky, nahradenie alebo zrušenie Akcie alebo jej Pravidiel (vrátane Prílohy č. 

1) bude zverejnené na webových stránkach Vyhlasovateľa: www.gardena.sk. 

5.10. Neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel je ich Príloha č. 1: Zoznam Predajcov. 

5.11. Tieto Pravidlá platia v čase odo dňa 01.04.2021. 

 

  

mailto:marketing@sk.husqvarna.com
http://www.gardena.sk/
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Pravidlá predajnej akcie „CASHBACK na vybrané robotické kosačky GARDENA“ 

Príloha č. 1 

Zoznam Predajcov: 

ALLCA WAY, s.r.o. 

Alza.cz a.s. 

Antonín Dudek 

Bali systém s.r.o. 

BARCA s.r.o. 

beHuman s.r.o. 

BEMA – EXTRANÁRADIE s.r.o. 

BIOM s.r.o. 

BORMAX s.r.o. 

BOROBUDUR s.r.o. 

Boušek s.r.o. 

Břenda - velkoobchod, spol. s r.o. 

Decorgarden s.r.o. 

DESIGN STUDIO, s.r.o. 

EASTGARDEN s.r.o. 

Edel Unit, s.r.o. 

ELECTRO GARDEN s.r.o. 

ELSAB, s.r.o. 

ELVA PROFI s.r.o. 

ExaSoft Holding a.s. 

Green Garden SK, s.r.o. 

Gutta ČR - Praha spol. s r.o. 

HALMEX-MG, s.r.o. 

Happy tools s.r.o. 

HOKR, spol. s r.o. 

Hornbach Baumarkt CS, spol. s r.o. 

Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. 

HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 

HYPŠA, s.r.o. 

IBASE, spol. s r.o. 

Ing. Jan Hloušek 

Ing. Milan Nohel - Garden Art 

Ing. Peter Mikulička - PVM Systém 

Ing. Petr Lechner 

Ing. Soňa Černá 

Ing. Tomáš Vajčner 

Ing. Vladislav Franěk 

Instal Renč s.r.o. 

Internet Mall a. s. 

INTERNO.CZ s.r.o. 

irriga, s.r.o. 

IZOL CENTRUM-CB s.r.o. 
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J & T Garden, s.r.o. 

Jozef Szántó 

KIS plus a.s. 

LES, DOM, ZÁHRADA +, s.r.o. 

Lukáš Janík 

Marek Čepelák 

MARO s.r.o. , obchod a projekce 

Martin Dlouhý 

MC staff s.r.o. 

Mgr. Roman Rosina R&R creative 

Mgr.arch. Martin Medviď - Soliterra 

Michal Plašil 

Milan Gaňa Cleanex 

MR. ŠVORC voda, plyn & kúrenie 

NARNIAN, s.r.o. 

OBI Česká Republika s.r.o. 

OBI Slovakia s.r.o. 

OK ZAHRADY s.r.o. 

Pavel Harnol 

Pavla Plecitá, DiS. 

Pavlína Florová, DiS. 

Petr Rozmarín 

Praktik Market s.r.o. 

PROFES GROUP s.r.o. 

Prokauf Komplex s.r.o. 

Propark, s.r.o. 

REMONT ČERPADLA s.r.o. 

RETRO LC s.r.o. 

Robert Hajný 

ROBOT WORLD s.r.o. 

SEKO Trenčín, s.r.o. 

SCHIPRO SK, s.r.o. 

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Lutín 

SOLITÉRA, s.r.o. 

STAVIVO IBV, s.r.o. 

Superdiskont, s.r.o. Dubenec 

ŠIVINET s.r.o. 

T.M.D, s.r.o. 

T.S.BOHEMIA a.s. 

Tomáš Hála 

Turpil s.r.o. 

VOK Beroun, spol. s r.o. 

ZAHRADA Štefka s.r.o. 

Zahradnické služby s.r.o. 

Závlahári s.r.o. 

Zdeněk Rosendorfský 
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