
Pravidlá 
predajnej akcie „GARDENA AKU 20 %“ 

(ďalej tiež len „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 vedenom Mestským súdom v 

Prahe, oddiel C, vložka 111206 (ďalej tiež len „Vyhlasovateľ“), vyhlasuje predajnú akciu 

„GARDENA AKU 20%“ pre akumulátorové 18 V výrobky značky GARDENA z radu 

Power for All (s výnimkou akumulátorov a nabíjacích súprav), distribuované 

Vyhlasovateľom v Českej a Slovenskej republike (ďalej tiež len „AKU Výrobky 

GARDENA“). Táto Akcia sa riadi pravidlami a podmienkami, stanovenými v Pravidlách. 

1.2. Vyhlásená Akcia sa týka iba nových AKU Výrobkov GARDENA uvedených v Tabuľke 

A, ktoré spotrebiteľ zakúpi v dobe od 18. 04. 2022 do 19. 06. 2022 vrátane, u niektorého 

z predajcov zapojených do tejto predajnej akcie, ktorí sú vymenovaní v Prílohe č. 1 

Pravidiel ( ďalej tiež len „Predajcovia“ alebo v jednotnom čísle „Predajca“). Nie je pritom 

rozhodujúce, či AKU Výrobok GARDENA bol zakúpený v ich predajni alebo v ich e-

shope. Podmienkou ale je, aby zakúpený AKU Výrobok GARDENA bol Predajcovi 

dodaný Vyhlasovateľom. 

 

TABUĽKA A    

 

 

PNC GAR no EAN produktová skupina Název SK

970510801 14620-20 4078500054157 AKU sekačky na trávu Akumulátorová kosačka HandyMow er 22/18V P4A - súprava na okamžité použitie

970510901 14620-55 4078500054164 AKU sekačky na trávu Akumulátorová kosačka HandyMow er 22/18V P4A - bez akumulátora

970511401 14621-20 4078500054171 AKU sekačky na trávu Akumulátorová kosačka Pow erMax™ 32/36V P4A - súprava na okamžité použitie

970511501 14621-55 4078500054188 AKU sekačky na trávu Akumulátorová kosačka Pow erMax™ 32/36V P4A - bez akumulátora

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

970508901 14600-20 4078500054089 AKU čerpadla Akumulátorové čerpadlo na čistú vodu 2000/2 18V P4A - súprava na okamžité použitie

970511001 14602-20 4078500054119 AKU čerpadla Akumulátorové čerpadlo do suda 2000/2 18V P4A - súprava na okamžité použitie

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

970512801 14890-20 4078500054324 AKU foukače a tlakové čističe Akumulátorový fúkač Pow erJet 18V P4A - súprava na okamžité použitie

970512901 14890-55 4078500054331 AKU foukače a tlakové čističe Akumulátorový fúkač Pow erJet 18V P4A - bez akumulátora

970489101 14800-20 4078500053471 AKU foukače a tlakové čističe Akumulátorový stredotlakový čistič AquaClean 24/18V P4A - súprava na okamžité použitie

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

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

970512601 14770-20 4078500054300 AKU pily na větve Akumulátorová teleskopická vyvetvovacia pílka TCS 20/18V P4A - súprava na okamžité použitie

970512701 14770-55 4078500054317 AKU pily na větve Akumulátorová teleskopická vyvetvovacia pílka TCS 20/18V P4A - bez akumulátora

970512401 14732-20 4078500054287 AKU plotostřihy Akumulátorové teleskopické nožnice na živý plot THS 42/18V P4A - súprava na okamžité použitie

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

970512001 14730-20 4078500054249 AKU plotostřihy Akumulátorové nožnice na živý plot ComfortCut 50/18V P4A - súprava na okamžité použitie

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

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

970512201 14731-20 4078500054263 AKU plotostřihy Akumulátorové nožnice na živý plot ComfortCut 60/18V P4A - súprava na okamžité použitie

970511601 14700-20 4078500054195 AKU vyžínače Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A - súprava na okamžité použitie

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

970511801 14701-20 4078500054225 AKU vyžínače Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23 - súprava na okamžité použitie

970511901 14701-55 4078500054232 AKU vyžínače Akumulátorový trimmer ComfortCut Li-18/23 - bez akumulátora
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1.3. Spotrebiteľovi, ktorý si v danom období zakúpi ktorýkoľvek z týchto nových AKU 

Výrobkov GARDENA u niektorého z Predajcov, bude Predajcom v rámci Akcie 

poskytnutá zľava vo výške 20 % z kúpnej ceny vrátane DPH zakúpeného AKU Výrobku 

GARDENA (ďalej tiež len „ZĽAVA“), a to za predpokladu, že spotrebiteľ sa stal 

účastníkom Akcie a splnil všetky podmienky a ostatné náležitosti, stanovené Pravidlami. 

2. Účasť v Akcii 

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

zakúpením AKU Výrobku GARDENA dosiahli vek 18 rokov a majú bydlisko na území 

Slovenskej republiky. 

2.2. Táto Akcia sa netýka podnikateľov, ktorí zakúpený AKU Výrobok GARDENA budú 

používať alebo používajú (hoci len sčasti) k zárobkovej činnosti, ani žiadnych 

právnických osôb. 

2.3. Účastníkmi Akcie sa tiež nemôžu stať zamestnanci, pracovníci, členovia orgánov, 

spoločníci alebo osoby kontrolujúce Vyhlasovateľa či ktoréhokoľvek Predajcu ani ich 

osoby blízke. 

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 zakúpeného AKU Výrobku GARDENA kupujúcim – spotrebiteľom inej osobe 

alebo pri akejkoľvek inej zmene jeho vlastníka. 

2.5. Spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky vyplývajúce z Pravidiel a v danom období si zakúpi 

nový AKU Výrobok GARDENA uvedený v Tabuľke A u niektorého z Predajcov, sa stáva 

účastníkom Akcie. 

2.6. Týmto zakúpením uvedeného AKU Výrobku GARDENA kupujúci – spotrebiteľ zároveň 

potvrdzuje, že v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí so svojou účasťou v 

Akcii aj s jej Pravidlami. 

3. Práva a povinnosti účastníkov Akcie 

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

poskytnutie ZĽAVY vo výške stanovenej v bode 1.3. Pravidiel. Toto právo mu však 

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

Pravidlami. 

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

Vyhlasovateľ i Predajca oprávnený požiadať kupujúceho – spotrebiteľa o predloženie 

ďalších relevantných údajov, dokladov či dokumentov.  

3.3. Na každý spotrebiteľom zakúpený AKU Výrobok GARDENA môže byť poskytnutá iba 

jedna ZĽAVA. Poskytnutie inej zľavy je vylúčené. Právo na zľavu z ceny z dôvodu 

vadného plnenia nie je dotknuté.  

3.4. Nie je však vylúčené, aby spotrebiteľ zakúpil viac AKU Výrobkov GARDENA. V takom 

prípade môže spotrebiteľ získať ZĽAVU - ak budú  vo vzťahu ku všetkým týmto ním 

zakúpeným AKU Výrobkom GARDENA splnené podmienky a ostatné náležitosti, 

stanovené Pravidlami - za každý z nich. 
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4. Záverečné ustanovenia 

4.1. Vyhlásená Akcia platí ohľadom jednotlivých AKU Výrobkov GARDENA do vypredania 

ich zásob. 

4.2. Poskytnutie ZĽAVY nijako neovplyvňuje práva kupujúceho – spotrebiteľa zo zákonnej 

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

podmienok spoločnosti Husqvarna Česko s.r.o. pre výrobky značky GARDENA. 

4.3. Každý účastník sa zúčastňuje Akcie vo svojom mene, na svoje vlastné náklady a na svoje 

vlastné nebezpečenstvo. 

4.4. 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. 

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

Prílohy č. 1), práv alebo povinností účastníkov Akcie či jej podmienok sa možno obrátiť 

e-mailom na e-mailovú adresu Vyhlasovateľa: marketing@cz.husqvarna.com. 

4.6. Pri výklade Pravidiel, pri posudzovaní ich prípadných nejasností i pri všetkých sporoch 

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

právami alebo povinnosťami účastníkov Akcie či s jej podmienkami je vždy rozhodujúce 

stanovisko Vyhlasovateľa.  

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

zmeny, doplnky, nahradenie alebo zrušenie Akcie či jej Pravidiel (vrátane Prílohy č. 1) 

bude uverejnené na webových stránkach Vyhlasovateľa: www.gardena.sk. 

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

4.9. Tieto Pravidlá platia odo dňa 18. 04. 2022. 
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Príloha č. 1 

Zoznam Predajcov: 

Názov firmy Kontakt E-shop/ predajňa 

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

Aquamotion ROSSA s. r. o. www.e-zahrada.sk E-shop + predajňa 

DAES, s.r.o.          
www.daes.sk - www.cerpadla-
zavlahy.sk predajňa 

HALMEX-MG, s.r.o. www.halmex.sk E-shop  

Hornbach Bratislava www.hornbach.sk predajňa 

Hornbach Bratislava 2 www.hornbach.sk predajňa 

Hornbach Košice www.hornbach.sk predajňa 

Hornbach Nitra www.hornbach.sk predajňa 

Hornbach Prešov www.hornbach.sk predajňa 

Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT Rimavská Sobota, Potravinárska 17 predajňa 

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

MC staff s.r.o. www.zeleny-raj.sk E-shop + predajňa 

Noka PO, s r.o. Prešov, Sabinovská 88 predajňa 

PROTECHNIK s.r.o. www.protechnik.sk predajňa 

Rastislav Matuška Trstená, OD - 1.poschodie predajne 

RENOST - kolieska & castors, s.r.o. www.profinar.sk E-shop + predajňa 

ROBOT WORLD s.r.o. www.robotworld.sk E-shop  

SCHIPRO SK, s.r.o. www.naradieshop.sk predajňa 

SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Lutín www.sigmashop.sk E-shop 

SOLID plus s. r. o. www.jardin.sk E-shop + predajňa 

SuperDiscont s.r.o www.superdiskont.sk E-shop 

ŠIVINET s.r.o. www.motozahrada.eu E-shop + predajňa 

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

Tehelňa STOVA spol. s r. o. Spišská Nová Ves predajňa 

Viliam Nemec Noble Garden www.noblegarden.sk E-shop + predajňa 

ZÁVLAHÁRI s.r.o. www.zavlahari-eshop.sk  E-shop + predajňa 
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