
Pravidla 
prodejní akce „GARDENA AKU 20 %“ 

(dále také jen „Pravidla“ a „Akce“) 
 

1. Vyhlášení Akce  

1.1.  Společnost 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“), vyhlašuje prodejní akci 

„GARDENA AKU 20%“ pro akumulátorové 18 V výrobky značky GARDENA z řady 

Power for All (s výjimkou akumulátorů a nabíjecích setů), distribuované Vyhlašovatelem 

v České republice (dále také jen „AKU Výrobky GARDENA“). Tato Akce se řídí 

pravidly a podmínkami, stanovenými v Pravidlech. 

1.2. Vyhlášená Akce se týká pouze nových AKU Výrobků GARDENA uvedených v Tabulce 

A, které spotřebitel zakoupí v době ode dne 18.04.2022 do dne 19.06.2022 včetně u 

některého z prodejců zapojených do této prodejní akci, jenž jsou vyjmenováni v Příloze 

č. 1 Pravidel (dále také jen „Prodejci“ nebo v jednotném čísle „Prodejce“). Není přitom 

rozhodující, zda AKU Výrobek GARDENA byl zakoupen v jejich prodejně nebo v jejich                

e-shopu. Podmínkou ale je, aby zakoupený AKU Výrobek GARDENA byl Prodejci 

dodán Vyhlašovatelem. 

 

TABULKA A 

 

 

PNC GAR no EAN produktová skupina Název

970510801 14620-20 4078500054157 AKU sekačky na trávu Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A - sada k okamžitému použití

970510901 14620-55 4078500054164 AKU sekačky na trávu Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A - bez akumulátoru

970511401 14621-20 4078500054171 AKU sekačky na trávu Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A - sada k okamžitému použití

970511501 14621-55 4078500054188 AKU sekačky na trávu Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A - bez akumulátoru

970524701 14600-55 4078500056687 AKU čerpadla Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A bez akumulátoru

970508901 14600-20 4078500054089 AKU čerpadla Akumulátorové čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A - sada k okamžitému použití

970511001 14602-20 4078500054119 AKU čerpadla Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A - sada k okamžitému použití

970511201 14602-55 4078500054133 AKU čerpadla Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A - bez akumulátoru

970512801 14890-20 4078500054324 AKU foukače a tlakové čističe Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A - sada k okamžitému použití

970512901 14890-55 4078500054331 AKU foukače a tlakové čističe Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A - bez akumulátoru

970489101 14800-20 4078500053471 AKU foukače a tlakové čističe Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Sada k okamžitému použití

970490601 14800-31 4078500053488 AKU foukače a tlakové čističe Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Premium - sada

970489201 14800-55 4078500053495 AKU foukače a tlakové čističe Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A - bez akumulátoru

970512601 14770-20 4078500054300 AKU pily na větve Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A - sada k okamžitému použití

970512701 14770-55 4078500054317 AKU pily na větve Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A - bez akumulátoru

970512401 14732-20 4078500054287 AKU plotostřihy Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A - sada k okamžitému použití

970512501 14732-55 4078500054294 AKU plotostřihy Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A - bez akumulátoru

970512001 14730-20 4078500054249 AKU plotostřihy Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A - sada k okamžitému použití

970512101 14730-55 4078500054256 AKU plotostřihy Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A - bez akumulátoru

970512301 14731-55 4078500054270 AKU plotostřihy Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A - bez akumulátoru

970512201 14731-20 4078500054263 AKU plotostřihy Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A - sada k okamžitému použití

970511601 14700-20 4078500054195 AKU vyžínače Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A - sada k okamžitému použití

970511701 14700-55 4078500054218 AKU vyžínače Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A - bez akumulátoru

970511801 14701-20 4078500054225 AKU vyžínače Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23 - sada k okamžitému použití

970511901 14701-55 4078500054232 AKU vyžínače Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23 - bez akumulátoru



2 

 

1.3. Spotřebiteli, který si ve zmíněné době zakoupí kterýkoli z těchto nových AKU Výrobků 

GARDENA u některého z Prodejců, bude Prodejcem v rámci Akce poskytnuta sleva           

z kupní ceny ve výši 20 % zakoupeného AKU Výrobku GARDENA včetně DPH (dále 

také jen „SLEVA“), a to za předpokladu, že spotřebitel se stal účastníkem Akce a splnil 

všechny podmínky a ostatní náležitosti, stanovené Pravidly. 

2. Účast v Akci 

2.1. Účastníky Akce se mohou stát všechny fyzické osoby, které před zakoupením AKU 

Výrobku GARDENA dosáhly věku 18 let a mají bydliště na území České republiky. 

2.2. Tato Akce se netýká podnikatelů, kteří zakoupený AKU Výrobek GARDENA budou 

používat nebo používají (byť i jen zčásti) k výdělečné činnosti, ani žádných právnických 

osob. 

2.3. Účastníky Akce se také nemohou stát zaměstnanci, pracovníci, orgány, společníci nebo 

majitelé Vyhlašovatele či kteréhokoli Prodejce ani jejich osoby blízké. 

2.4. Práva účastníka Akce vyplývající z této Akce a z jejích Pravidel nepřecházejí a nemohou 

být kupujícím spotřebitelem převedena na žádnou další osobu, a to ani při následném 

prodeji zakoupeného AKU Výrobku GARDENA kupujícím spotřebitelem jiné osobě 

nebo při jakékoli jiné změně jejího vlastníka. 

2.5. Spotřebitel, který splňuje podmínky vyplývající z Pravidel a ve zmíněné době si zakoupí 

nový AKU Výrobek GARDENA uvedený v Tabulce A u některého z Prodejců, se stává 

účastníkem Akce. 

2.6. Tímto zakoupením uvedeného AKU Výrobku GARDENA kupující spotřebitel zároveň 

potvrzuje, že v plném rozsahu a bez jakýchkoli výhrad souhlasí se svou účastí v Akci i 

s jejími Pravidly. 

 

3. Práva a povinnosti účastníků Akce 

3.1. Kupujícímu spotřebiteli, který se stane účastníkem Akce, vzniká právo na poskytnutí 

SLEVY ve výši stanovené v bodu 1.3. Pravidel. Toto právo mu však vzniká jen tehdy, 

jsou-li splněny všechny podmínky a ostatní náležitosti, stanovené Pravidly. 

3.2. Vznikne-li důvodné podezření z podvodu nebo jiného nekalého jednání, je Vyhlašovatel 

i Prodejce oprávněn požádat kupujícího spotřebitele o předložení dalších relevantních 

údajů, dokladů či dokumentů.  

3.3. Na každý spotřebitelem zakoupený AKU Výrobek GARDENA může být poskytnuta 

pouze jedna SLEVA.  

3.4. Není však vyloučeno, aby spotřebitel zakoupil více AKU Výrobků GARDENA. 

V takovém případě může spotřebitel získat SLEVU – budou-li u všech těchto jím 

zakoupených AKU Výrobků GARDENA splněny podmínky a ostatní náležitosti, 

stanovené Pravidly – za každý z nich. 
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4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Vyhlášená Akce platí ohledně jednotlivých AKU Výrobků GARDENA do vyprodání 

jejich zásob. 

4.2. Poskytnutí SLEVY zásadně nijak neovlivňuje práva kupujícího spotřebitele ze zákonné 

ani ze smluvní odpovědnosti za vady, tzn. ani jeho práva vyplývající ze Záručních 

podmínek společnosti Husqvarna Česko s.r.o. pro výrobky značky GARDENA.  

4.3. Každý účastník se účastní Akce svým jménem, na své vlastní náklady a na své vlastní 

nebezpečí. 

4.4. Vyhlašovatel je oprávněn: (a) vyhlášenou Akci kdykoli předčasně ukončit a (b) tuto Akci 

nebo její Pravidla (včetně Přílohy č. 1) kdykoli měnit, doplňovat, nahrazovat či rušit, to 

vše aniž by kupující spotřebitelé, účastníci Akce anebo kdokoli jiný měl právo na 

jakoukoli náhradu, kompenzaci nebo jiné plnění. 

4.5. V případě jakýchkoli nejasností týkajících se vyhlášené Akce, jejích Pravidel (včetně 

Přílohy č. 1), práv nebo povinností účastníků Akce či jejích podmínek se lze obrátit             

e-mailem na e-mailovou adresu Vyhlašovatele: marketing@cz.husqvarna.com. 

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

jakkoli souvisejících s vyhlášenou Akcí, s jejími Pravidly (včetně Přílohy č. 1), s právy 

nebo povinnostmi účastníků Akce či s jejími podmínkami je vždy rozhodující stanovisko 

Vyhlašovatele, které je konečné a nelze ho jakkoli přezkoumávat. Vymáhání účasti              

v Akci nebo poskytnutí SLEVY soudní cestou je vyloučeno. 

4.7. Vyhlášení Akce a její Pravidla i případné předčasné ukončení Akce a všechny případné 

změny, doplňky, nahrazení nebo zrušení Akce či jejích Pravidel (včetně Přílohy č. 1) bude 

uveřejněno na webových stránkách Vyhlašovatele: www.gardena.cz. 

4.8. Nedílnou součástí Pravidel je jejich Příloha č. 1: Seznam Prodejců. 

4.9. Tato Pravidla platí ode dne 18.04.2022. 
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Příloha č. 1 

Seznam Prodejců: 

Název firmy Kontakt kde uplatnit slevu 

Alza.cz a.s. www.alza.cz E-shop  

Bali systém s. r. o. www.zahradymorava.cz E-shop + prodejna 

BIOM s.r.o www.zahradnicke-potreby.cz E-shop + prodejny 

BORMAX s. r. o. www.ceskazahrada.cz E-shop + prodejna 

Elektro Garden s.r.o www.elektro-garden.cz E-shop + prodejna 

ExaSoft Holding a.s. www.exasoft.cz E-shop 

Happy Tools s.r.o www.profinaradi.com E-shop + prodejna 

Hornbach Brno www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Černý Most www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Hradec Králové www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Chuchle www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Olomouc www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Ostrava www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Ostrava 2 www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Plzeň www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Praha Čestlice www.hornbach.cz Prodejna 

Hornbach Řepy www.hornbach.cz Prodejna 

Internet Mall a. s. www.mall.cz E-shop  

KIS plus a.s. www.kisplus.cz E-shop + prodejna 

NOBUR s.r.o. www.nobur.cz E-shop + prodejna 

OSCOM TRADING s.r.o. www.doktorkladivo.cz E-shop 

RAWA, spol. s r.o. www.rawa.cz E-shop + prodejna 

Remont Čerpadla s.r.o www.obchod.remont-cerpadla.cz E-shop + prodejna 

ROBOT WORLD s.r.o. www.robotworld.cz E-shop + prodejny 

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Lutín www.sigmashop.cz E-shop + prodejny 

SuperDiskont s.r.o www.superdiskont.cz E-shop + prodejna 

T.S.BOHEMIA a.s. www.tsbohemia.cz E-shop  

VOK Beroun, spol. s r.o. www.vokberoun.cz Prodejna 

ZÁVLAHÁRI s.r.o. www.zavlahari-eshop.cz E-shop  
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