PRAVILA AKCIJE 5 LET GARANCIJE MERKUR

‘’5 LET GARANCIJE’’ za sesalnike Electrolux, velja od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019 oziroma do
razprodaje zalog.
1. ORGANIZATOR akcije “5 LET GARANCIJE”, ki traja od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019 oziroma do
razprodaje zalog, je Electrolux d.o.o., Slavonska avenija 6a, Zagreb, OIB: 66577089673.
Promocija se bo odvijala v skladu s temi pravili (Pravila), ki so obvezna za vse sodelujoče.
Organizator si pridružuje pravico do sprememb Pravil, v času promocije in bo to javno objavil.
2. PODROČJE PROMOCIJE
Promocija je organizirana in velja v trgovinah Merkur, ki prodajajo sesalnike Electrolux, uvožene
iz strani podjetja Electrolux d.o.o. in so pristale na sodelovanje v promociji.
Promocija velja za sesalnike Electrolux:
SilentPerformer™ ESP74GREEN
UltraSilencer™ EUS8X2DB
UltraSilencer™ ZEN Green EUS8GREEN
Pure D9 PD91-4MG
Pure D9 PD91-ANIMA
3. ČAS TRAJANJA PROMOCIJE
Promocija se začne 1. 5. 2019 in traja do 31. 7. 2019 oziroma do razprodaje zalog.
Kupljeni aparat je potrebno registrirati na spletu, najkasneje do 31. 8. 2019.
Vsak nakup po zaključku akcije ne bo upoštevan iz strani organizatorja.

4. PRAVICA DO SODELOVANJA
Pravico do sodelovanja imajo vse fizične osebe, s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so
dopolnile 18 let do 1. 5. 2019.
Udeleženci morajo registrirati nakup svojih aparatov na spletu, izpolniti osebne podatke, podatke
o proizvodu in priložiti sliko računa, skupaj s sliko podatkovne ploščice na aparatu (v JPG formatu).

5. POGOJI
Kupec, ki je kupil sesalnik Electrolux vključen v akcijo v času akcije mora registrirati kupljene
aparate na spletni strani:
www.electrolux.si
Če so izpolnjeni vsi pogoji in so osebni podatki vnešeni pravilno, bo oseba dobila potrdilo o 5 letni
garanciji na svoj e-poštni naslov v roku 30 dni od uspešne registracije nakupa.

6. MEHANIZEM AKCIJE
Za sodelovanje v akciji in da bi kupec bil upravičen do 5 let garancije, mora kupec izpolniti
naslednje korake:
•

Kupiti aparat, ki je del promocije (2. točka), v eni izmed trgovin Merkur, ki sodelujejo v
akciji.

•

Izpolniti spletno registracijo kupljenih aparatov na: www.electrolux.si

V 30 dneh od spletne registracije aparata, bo podjetje Electrolux d.o.o. poslalo potrdilo o 5 letni
garanciji na e-poštni naslov.
Udeleženci promocije imajo pravico, da kupijo več kot en aparat v promociji.
7. POGOJI VELJAVNOSTI
Za pridobitev potrdilo o 5 letni garanciji, morajo biti izpolnjena sledeča pravila in pogoji:
•

Nakup mora biti opravljen v času trajanja promocije, kupljen mora biti vsaj en aparat v
promociji (2. točka) podjetja Electrolux v trgovinah Merkur, ki sodelujejo v promociji.

•

Aparat mora biti uvožen iz strani podjetja Electrolux d.o.o.

Kupec ne prejme darila v naslednjih primerih:
•

Kupec je kupil druge aparate, kot aparate, ki so del promocije. (seznam vseh aparatov,
ki so del promocije je napisan v 2. točki)

•

Kupec je kupil aparat v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije.

•

Kupec je kupil aparat, ki ni uvožen iz strani Electrolux d.o.o.

•

Kupec je kupil aparat v trgovini, ki ni vključena v navedeno promocijo.

8. ODGOVORNOST
Organizator promocije ne prevzema odgovornost, če je:
•

Kupec opravil nakup drugih aparatov, ki niso v sklopu promocije.

•

Kupec opravil nakup v drugem časovnem obdobju, kot v času promocije.

•

Kupec opravil nakup aparata, ki ni uvožen iz strani Electrolux d.o.o.

•

Kupec opravil nakup v trgovin, ki ni vključena v promocijo.

9. STROŠKI
Za vse nacionalne davke, ki se obračunajo ob prejemu nagrad so isključno odgovorni njihovi
prejemniki.

10. SPORI
V primeru spora med organizatorjem in udeležencem promocije, se bodo spori rešili na miren
način.
Če to ne bo mogoče, potem se bodo stranke v sporu obrnili na pristojno sodišče v mestu
Organizatorja.
12. DOSTOPNOST PRAVIL IN POGOJEV
Pravila promocije bodo dostopna na spletnih straneh
www.electrolux.si
Zagreb, 1. 5. 2019

