Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Vivess nože “(ďalej aj ako „pravidlá“)

1. Organizátor a pôsobnosť spotrebiteľskej akcie
1.1

Spotrebiteľská akcia s názvom „Vivess nože“ (ďalej aj ako „spotrebiteľská
akcia“ alebo „akcia“) je organizovaná a uskutočňovaná obchodnou
spoločnosťou BILLA s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO:
31 347 037, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vložka č.: 4758/B (ďalej aj ako „organizátor“).

1.2

Spotrebiteľská akcia sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.

1.3

Termín začatia spotrebiteľskej akcie je 05.06.2019, termín predpokladaného
ukončenia spotrebiteľskej akcie je 27.08.2019 (termín pre zbieranie nálepiek,
ako aj termín pre výmenu sady nálepiek za nože a dosky na krájanie) – viď
bližšie informácie nižšie v pravidlách, prípadne môže byť táto akcia
organizátorom ukončená skôr z dôvodu vyčerpania zásob alebo iného
dôvodu, ako aj primerane predĺžená.

2. Pravidlá spotrebiteľskej akcie
2.1

Predmetom spotrebiteľskej akcie je predaj nožov a dosiek na krájanie Vivess
(ďalej spolu aj ako „nože“) spotrebiteľom - zákazníkom v maloobchodných
predajniach BILLA v Slovenskej republike (ďalej aj ako „predajne BILLA“).
Bežné predajné ceny s DPH jednotlivých produktov sú:
3 dielna sada keramických nožov (balenie 3 ks) – 9,99 Eur

(jednotková cena je 3,33

Eur)

Škrabka (balenie 1 ks) – 4,99 Eur (jednotková cena je 4,99 Eur)
Nôž na zeleninu (balenie 1 ks) – 5,99 Eur (jednotková cena je 5,99 Eur)
Kuchynský nôž (balenie 1 ks) – 9,99 Eur (jednotková cena je 9,99 Eur)
Nôž na chlieb (balenie 1 ks) – 8,99 Eur (jednotková cena je 8,99 Eur)
Steakový nôž (balenie 1 ks) – 5,99 Eur (jednotková cena je 5,99 Eur)
Univerzálny nôž (balenie 1 ks) – 8,99 Eur (jednotková cena je 8,99 Eur)
Plastová doska 24x15 (balenie 1 ks) – 1,99 Eur (jednotková cena je 1,99 Eur)
Plastová doska 37x 24,5 (balenie 1 ks) – 4,99 Eur (jednotková cena je 4,99 Eur)
Produkty je možné si zakúpiť len v originálnom balení.
Bez účasti na spotrebiteľskej akcii si zákazník môže kúpiť jednotlivé produkty
nožov a dosiek na krájanie za bežnú predajnú cenu.
Príklad:
Zákazník si môže zakúpiť Nôž na chlieb (balenie 1 ks) bez účasti na
spotrebiteľskej akcii za cenu 8,99 Eur s DPH.

2.2

Na základe splnenia týchto pravidiel a v rámci podmienok v nich stanovených
si zákazník môže zakúpiť jednotlivé produkty nožov za cenu nižšiu, ako je
bežná predajná cena. Zákazník sa môže do spotrebiteľskej akcie zapojiť
výlučne v nasledovných prípadoch a za nasledovných podmienok:
a) Zákazník v termíne pre zbieranie nálepiek v rámci svojho nákupu,
v ktorejkoľvek predajni BILLA, nakúpi tovar v minimálnej celkovej hodnote
5 EUR s DPH a získa bezprostredne pri tomto nákupe 1 nálepku s logom
Vivess, ktorú nalepí na hraciu kartu dostupnú v predajniach BILLA, hraciu
kartu je možné získať aj stiahnutím z webovej stránky www.billa.sk (ďalej
len ako „hracia karta“). Zákazník získa ďalšiu 1 nálepku s logom Vivess aj
za každých ďalších 5,- EUR s DPH hodnoty jeho nákupu. Zákazník môže
získať nálepky výlučne spôsobom uvedeným v týchto pravidlách, nálepky
sú nepredajné.
Príklad:
Ak nákup zákazníka dosiahne hodnotu napr. 35,99,- EUR s DPH, v takom
prípade je zákazník oprávnený získať bezprostredne pri tomto nákupe 7
nálepiek zadarmo.
Nálepky možno v predajniach BILLA získať v termíne do 27.08.2019, za
predpokladu, že nedošlo k zmene tohto termínu v súlade s týmito
pravidlami.
b) Každú získanú nálepku je potrebné nalepiť na hraciu kartu. Na jednu
hraciu kartu je možné nalepiť najviac 2 x 4 nálepky, čiže 2 sady nálepiek.
c) Na jednu plne vyplnenú sadu (4 nálepky) hracej karty je možné uplatniť si
zľavu výlučne na jeden produkt Vivess za akciovú (zľavnenú) cenu, pri
ňom uvedenú.
Akciové (zľavnené) predajné ceny jednotlivých produktov s DPH sú:
3 dielna sada keramických nožov (balenie 3 ks) – 3,99 Eur

(jednotková cena je 1,33

Eur)

Škrabka (balenie 1 ks) – 0,99 Eur (jednotková cena je 0,99 Eur)
Nôž na zeleninu (balenie 1 ks) – 1,99 Eur (jednotková cena je 1,99 Eur)
Kuchynský nôž (balenie 1 ks) – 2,99 Eur (jednotková cena je 2,99 Eur)
Nôž na chlieb (balenie 1 ks) – 1,99 Eur (jednotková cena je 1,99 Eur)
Steakový nôž (balenie 1 ks) – 1,99 Eur (jednotková cena je 1,99 Eur)
Univerzálny nôž (balenie 1 ks) – 2,99 Eur (jednotková cena je 2,99 Eur)
Plastová doska 24x15 (balenie 1 ks) – 0,99 Eur (jednotková cena je 0,99 Eur)
Plastová doska 37x 24,5 (balenie 1 ks) – 1,99 Eur (jednotková cena je 1,99 Eur)
Produkty je možné si zakúpiť len v originálnom balení.
Príklad:
Zákazník si môže zakúpiť Univerzálny nôž (balenie 1 ks) s použitím 4
nálepiek nalepených na hracej karte za akciovú cenu 2,99 Eur s DPH.

Vymeniť sady nálepiek za nože v predajniach BILLA možno v termíne
najneskôr do 27.08.2019, za predpokladu, že nedošlo k zmene tohto termínu
v súlade s týmito pravidlami alebo vyčerpaniu zásob.
2.3

Zľavy uvedené v týchto pravidlách, ako aj ich kombinácie platia vždy iba pri
jednom nákupe v jednej predajni BILLA a nie je možné ich uplatňovať
dodatočne. Zákazník nie je teda oprávnený využiť zľavu podľa týchto pravidiel
pri inom ako práve realizovanom nákupe v predajni BILLA, ani na iné
tovary/výrobky predávané v predajniach BILLA, ako sú nože.

2.4

Zľavy je potrebné uplatniť v súlade s týmito pravidlami, v rámci obdobia
platnosti uvedeného v týchto pravidlách. Zľavy sa nevzťahujú na nákup iných
tovarov/výrobkov, ako je určené v týchto pravidlách a nie je možné žiadnu
zľavu na nože vymeniť za finančnú hotovosť.

2.5

Žiadny zákazník nie je oprávnený požadovať od organizátora žiadne náhradné
plnenie ani dodatočné zľavy na iné výrobky/tovary v prípade vypredania zásob
nožov.

3. Všeobecné záverečné ustanovenia
3.1

Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej
akcie počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného
ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a bez poskytnutia
náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje vopred zverejniť na svojom
webovom sídle www.billa.sk. Organizátor nie je v týchto prípadoch povinný
poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody, a pod.

3.2

V prípade rozporu medzi pravidlami spotrebiteľskej akcie alebo ich časťami
uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch
určených zákazníkom a textom týchto úplných pravidiel spotrebiteľskej akcie,
platí znenie týchto pravidiel.

3.3

V prípade podozrenia na zneužitie zľavy, v prípade konania zákazníka
v rozpore s týmito pravidlami, v prípade konania v rozpore s dobrými mravmi
alebo v rozpore s právnymi predpismi, si vyhradzuje organizátor právo zľavu
neposkytnúť. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti
odvolania.

3.4

Účasť v spotrebiteľskej akcii nie je možné vymáhať súdnou cestou.

3.5

Zákazníci, ktorí sa zúčastnia na akcii, berú na vedomie, že nemôžu požadovať
akúkoľvek zľavu v hodnote vyššej, v inom čase alebo vo väčšom množstve,
než aké stanoví organizátor.

3.6

Pravidlá spotrebiteľskej akcie sú k dispozícii všetkým na webovom sídle
organizátora www.billa.sk, a to počas celej doby trvania spotrebiteľskej akcie.
K nahliadnutiu sú uložené v sídle organizátora.

3.7

Tieto pravidlá spotrebiteľskej akcie nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia
na webovom sídle organizátora www.billa.sk a účinnosť dňom nasledujúcim
po zverejnení na www.billa.sk.

V Bratislave, dňa 5.6.2019

