Pravidlá predajnej akcie

Eaton mánia
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne, úplne a jasne upravuje pravidlá a podmienky
predajnej akcie spoločnosti Eaton Electric s.r.o. s názvom Eaton mánia na území Slovenskej republiky
(ďalej len "Predajná akcia"). Podmienky a pravidlá Predajnej akcie môžu byť zmenené iba formou
písomných dodatkov k týmto pravidlám.
1.

Organizátorom Predajnej akcie je:
Eaton Electric s.r.o.
so sídlom: Drieňová 1/B, Bratislava 2, Slovenská republika
IČO: 35747498, DIČ: 2020243049
Zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., Odd. Sro, vložka 17409/B
(Ďalej len "Organizátor")

2.

Správcom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb
pri spracovaní osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov
(v platnom znení) je Organizátor.

3.

Spracovateľom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je:
NAUSUS s.r.o.
So sídlom Na Jezerce 1451/2a, 140 00 Praha 4, Nusle, Česká republika
IČO: 267 69 107, DIČ: CZ 267 69 107
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 92459
(Ďalej len "Spracovateľ")

4.

Podmienky účasti:

4.1

Predajná akcia sa vzťahuje na všetky výrobky uvedené v prílohe č. 1, ktorých výrobcom je
Organizátor, ktoré sú v predaji vo veľkoobchodnej sieti na území Slovenskej republiky (ďalej len
"Výrobky"). Predajná akcia sa vzťahuje iba na Výrobky zakúpené vo veľkoobchode uvedenom
pri registrácii na webových stránkach Organizátora.

4.2

Účastníkom Predajnej akcie sa môže stať každá podnikajúca právnická osoba so sídlom
v Slovenskej republike a každá podnikajúca fyzická osoba staršia ako 18 rokov so sídlom
v Slovenskej republike (ďalej len "Zákazník"). Z účasti sú vylúčení prevádzkovatelia
veľkoobchodov, ktoré sa zúčastňujú tejto Predajnej akcie, ďalej všetci ostatní priami zákazníci
Organizátora ‐ prevádzkovatelia veľkoobchodov a ďalej osoby uvedené v čl. 9.3 nižšie.

4.3

Na účasť v Predajnej akcii je nutné, aby sa Zákazník zaregistroval na webových stránkach
Organizátora ‐ www.eatonmania.sk. Bez registrácie nie je možné sa Predajnej akcie zúčastniť.

4.4

Registrovaním a účasťou na tejto Predajnej akcii účastník súhlasí s tým, že bude viazaný týmito
podmienkami a ustanoveniami.

5.

Predajnú akciu Organizátor pripravil ako benefit pre svojich Zákazníkov a ocenenie ich dôvery
v produkty značky Eaton.

5.1

Predajná akcia bude prebiehať v termíne od 6.9.2021 do 3.12.2021 vrátane na území Slovenskej
republiky (ďalej len "Doba konania akcie"). V Dobe konania akcie sa Zákazník môže do Predajnej
akcie kedykoľvek registrovať a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ príslušného veľkoobchodu na
území Slovenskej republiky poskytne Organizátorovi informácie o vyfakturovanom obrate
nákupe Výrobkov, ktoré Zákazník v tejto veľkoobchodnej sieti v Dobe konania akcie urobil.
Zákazník sa môže kedykoľvek z Predajnej akcie odhlásiť zaslaním e‐mailu s touto požiadavkou
na e‐mailovú adresu: VeronikaStepankova@Eaton.com

6.

Spôsob registrácie a vyplnenie príslušných náležitostí

6.1

Zákazník sa do Predajnej akcie registruje a vypĺňa potrebné náležitosti na webových stránkach
Organizátora ‐ www.eatonmania.sk
Pri registrácii do Predajnej akcie je Zákazník povinný vyplniť registráciu nákupov a poskytnúť
uvedené osobné údaje: obchodnú firmu, IČO, meno a priezvisko zástupcu (v prípade Zákazníkov
‐ právnických osôb), ulicu, mesto a PSČ sídla, telefónny kontakt, emailový kontakt. Po vyplnení
požadovaných informácií pri registrácii bude Zákazníkovi doručený potvrdzovací e‐mail o
registrácii do Predajnej akcie. Do 10.12.2021 (najneskôr) bude Zákazníkovi doručený
potvrdzovací e‐mail o možnosti výberu darčeka podľa dosiahnutého vyfakturovaného obratu
(nákupu) Výrobkov, ktoré Zákazník urobí v uvedenom veľkoobchode. Každý Zákazník sa môže do
Predajnej akcie registrovať iba raz.

7.

Výhry a odovzdanie výhier

7.1

Zákazník môže za nákup Výrobkov získať Darčeky podľa prílohy č. 2 alebo ich ľubovoľnú
kombináciu do výšky dosiahnutého vyfakturovaného obratu. (Ďalej len "Darčeky").

7.2

Zákazník môže urobiť výber darčekov od 10.12.2021 do 14.12.2021, podľa dosiahnutého obratu.

7.3

Do dosiahnutého vyfakturovaného obratu v príslušnom veľkoobchode pre výber darčekov sa
bude započítavať obrat Zákazníka od dátumu začiatku akcie do 3.12.2021 vrátane.

7.4

Organizátor vyzve účastníkov k výberu darčeka prostredníctvom e‐mailu.

7.5

Po výbere Darčekov a splnení podmienok podľa dosiahnutého vyfakturovaného obratu
v príslušnom veľkoobchode, bude Zákazník kontaktovaný prostredníctvom e‐mailu najneskôr
do 30 dní zástupcom Organizátora.

7.6

Podmienkou získania Darčekov je poskytnutie všetkých požadovaných údajov o nákupe
Výrobkov zákazníkom prostredníctvom príslušného veľkoobchodu, s čím zákazník súhlasí.

7.7

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním
Darčekov. Nebezpečenstvo škody na Darčekoch prechádza na Zákazníka okamihom odovzdania
darčeka Zákazníkovi. Zákazník si nemôže nárokovať iný Darček než ten, ktorý mu bude vydaný a
nemá nárok Darček u Organizátora reklamovať alebo uplatňovať iné nároky z vád alebo
zo spôsobených škôd v súvislosti s Darčekom a jeho užívaním. Darčeky nie je možné alternatívne
vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.

7.8

Organizátor Predajnej akcie si vyhradzuje právo na zmenu Darčekov (za odmenu v rovnakej
alebo vyššej hodnote), ako aj právo na prípadnú zmenu pravidiel v priebehu Predajnej akcie.
Obrázky Darčekov propagovaných v rámci Predajnej akcie sú ilustračného charakteru.

7.9

V prípade sporov či nejasností ohľadom akýchkoľvek otázok ohľadne Predajnej akcie a týchto
pravidiel rozhodne v spornej záležitosti s konečnou platnosťou Organizátor Predajnej akcie.

8.

Spracovanie osobných údajov

8.1

Účasťou v akcii súhlasí Zákazník (alebo zástupca právnickej osoby, ktorý svoje osobné údaje
poskytuje) so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov z bodu 6.1. a fotografiu
do databázy Organizátora ako Správcu a Spracovateľa a s ich následným manuálnym
spracovaním zamestnancami Organizátora ako správca a prípadným spracovaním Spracovateľa
alebo automatickým spracovaním na účely realizácie Predajnej akcie a na marketingové účely
Organizátora (najmä ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií
o organizovaných akciách a školeniach) a to na obdobie do odvolania súhlasu.

8.2

Osobné údaje Zákazníkov z bodu 6.1. nebudú sprístupnené iným osobám a tretím stranám.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale jedná sa o podmienku účasti Zákazníka
v Predajnej akcii.

8.3

Zákazník udeľuje dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov z bodu 6.1 v zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z.. O ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov spoločnosti Eaton Electric s.r.o., Drieňová 1/B, 821 01 Bratislava,
Slovenská republika. IČO: 35747498, ("Správca") a spoločnosti NAUSUS s.r.o., Na Jezerce
1451/2a, 140 00 Praha 4, Nusle, Česká republika, IČO: 267 69 107 ("Spracovateľ") na účely tejto
súťaže a to po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom na účel evidencie, spracovanie a vyhodnotenie
Predajnej akcie najdlhšie však po dobu 2 rokov v rozsahu uvedenom v bode 6.1: obchodná firma,
IČO, meno a priezvisko zástupcu (v prípade Zákazníkov ‐ právnických osôb), ulica, mesto a PSČ
sídla, telefónny kontakt, emailový kontakt.

8.4

Výslovne sa uvádza, že Zákazník, ktorý neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov,
v rozsahu uvedenom v bode 6.1 za účelom ich využitia v rámci Predajnej akcie, nemôže byť
do Predajnej akcie zaradený.

8.5

Zákazník berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predovšetkým, že poskytnutie údajov je
dobrovoľné, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov,
blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, výmaz atď. V prípade pochybností o dodržiavaní
práv sa môže obrátiť na Organizátora alebo aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

8.6

Zákazník má v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov právo prístupu k informáciam o spracovaní svojich osobných
údajov Prevádzkovateľom na základe písomnej žiadosti doručenej Organizátorovi. V prípade
zistených nesprávností má Zákazník právo na opravu spracúvaných osobných údajov, právo
žiadať o vysvetlenie a odstránenie nežiaduceho stavu.

9.

Záverečné ustanovenia

9.1

Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach
týkajúcich sa Predajnej akcie a výkladu týchto pravidiel.

9.2

Organizátor je oprávnený Predajnú akciu kedykoľvek zmeniť, zrušiť, či upraviť jej pravidlá.
Na účasť v Predajnej akcii nie je právny nárok a vymáhanie účasti v Predajnej akcii súdnou cestou
je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto Predajnej akcie nevznikne Zákazníkovi nárok
na získanie Darčeka.

9.3

Z Predajnej akcie sú vylúčení všetci zamestnanci a obchodní zástupcovia Organizátora a všetky
spolupracujúce osoby a osoby im blízke podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka Slovenskej
republiky.

9.4

Prijatím Darčeka sa účastník zaväzuje ochrániť Organizátora, jeho príslušné vedúcich
pracovníkov, úradníkov, zamestnancov a povereníka pred všetkými nárokmi a zodpovednosťami
vyplývajúcimi z akéhokoľvek použitia Darčeka. Víťaz preberá všetku zodpovednosť za akúkoľvek
ujmu alebo škodu spôsobenú alebo údajne spôsobenú účasťou v tejto propagáciu alebo
použitím alebo spätným odkúpením akejkoľvek odmeny.

9.5

Prijatie Darčeka predstavuje povolenie spoločnosti Eaton a jej zástupcov na to, aby používali
meno, fotografiu za účelom reklamy a na obchodné účely bez ďalšieho odškodnenia, vrátane
zoznamu odmenených, ak to zákon povoľuje. Prihláškou do Predajnej akcie účastníci zbavujú
Organizátora, jeho dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a ich príslušných úradníkov,
vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zástupcov akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek
nároky, náklady, úrazy, straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli priamo alebo
nepriamo, mimo súvislosť alebo v súvislosti s propagáciou alebo prijatím, vlastníctvom alebo
používaním akékoľvek odmeny ‐ Darčeka, okrem iného vrátane nárokov, nákladov, úrazov, strát
alebo škôd súvisiacich so zranením, smrťou, poškodením alebo zničením osobného majetku,
publicity alebo súkromia, hanobením alebo zobrazením vo falošnom svetle, či už úmyselne alebo
neúmyselne, a všetkých následných škôd vôbec.

9.6

Tieto podmienky a ustanovenia, ich interpretácia a všetky zmluvné alebo mimozmluvné záväzky
z nich vyplývajúce alebo majúce s ňou súvislosť sa riadia a budú vykladané v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky, bez ohľadu na akékoľvek kolízne právne normy.

9.7

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne priamo alebo nepriamo na základe týchto podmienok a
ustanovení, bude riešený výhradne príslušnými súdmi, ktoré majú právomoc v oblasti, kde má
Organizátor sídlo.

Všetci Zákazníci svojou registráciou do Predajnej akcie potvrdzujú, že si tieto pravidlá pozorne
prečítali, rozumejú im, súhlasia s nimi a sú týmito pravidlami viazaní a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Príloha č. 1 ‐ Výrobky v akcii a bodové ohodnotenie
Objednávacie
Typové označenie
číslo
182464
BF‐U‐2S‐2/48‐100
182465

BF‐U‐2S‐3/72‐100

182466

BF‐U‐2S‐4/96‐100

182467

BF‐U‐2S‐5/120‐100

182468

BF‐U‐2S‐6/144‐100

182471

BF‐U‐2S‐6/198‐100

178814

KLV‐12UPS‐F

178816

KLV‐24UPS‐F

178818

KLV‐36UPS‐F

178820

KLV‐48UPS‐F

302414

KLV‐60UPS‐F

302410

KLV‐60UPP‐F

302418

KLV‐60UPM‐F

302543

KLV‐36UPM‐W‐F

302545

KLV‐48UPM‐W‐F

302422

KLV‐60UPM‐W‐F

286519
286521
286589
286591
286492
286504
286508
286431

PL6‐B10/1
PL6‐B16/1
PL6‐B16/3
PL6‐B25/3
PF6‐25/2/003
PF6‐25/4/003
PF6‐40/4/003
PFL6‐16/1N/B/003

262674
262676
263389
263391

PL7‐B10/1
PL7‐B16/1
PL7‐B16/3
PL7‐B25/3

BODY

Popis

30 Rozvodnica dvojstupňová, POD omietku, biele dvere,
N/PE svorky, Hĺ=100mm, 2 rady, 48 modulov
35 Rozvodnica dvojstupňová, POD omietku, biele dvere,
N/PE svorky, Hĺ=100mm, 3 rady, 72 modulov
40 Rozvodnica dvojstupňová, POD omietku, biele dvere,
N/PE svorky, Hĺ=100mm, 4 rady, 96 modulov
45 Rozvodnica dvojstupňová, POD omietku, biele dvere,
N/PE svorky, Hĺ=100mm, 5 rad, 120 modulov
50 Rozvodnica dvojstupňová, POD omietku, biele dvere,
N/PE svorky, Hĺ=100mm, 6 rad, 144 modulov
55 Rozvodnica dvojstupňová, POD omietku, biele dvere,
N/PE svorky, Hĺ=100mm, 6 rad, 198 modulov
8 Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere,
skrutková svorkovnica, 1 rad, modulov 14
10 Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere,
skrutková svorkovnica, 2 rady, modulov 28
12 Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere,
skrutková svorkovnica, 3 rady, modulov 42
14 Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere,
skrutková svorkovnica, 4 rady, modulov 56
20 Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere,
skrutková svorkovnica, 5 rad, modulov 70
25 Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere,
bezskrutková svorkovnica, 5 rad, modulov 70
30 Rozvodnica KLV, pod omietku, plechové dvere,
multimediálna, rad 1+mont.doska, modulov 14+56
25 Rozvodnica KLV, pod omietku, WIFI dvere,
multimediálna, rad 1+mont.doska, modulov 14+28
30 Rozvodnica KLV, pod omietku, WIFI dvere,
multimediálna, rad 1+mont.doska, modulov 14+42
35 Rozvodnica KLV, pod omietku, WIFI dvere,
multimediálna, rad 1+mont.doska, modulov 14+56
1 Istič PL6, char B, 1‐pólový, Icn=6kA, In=10A
1 Istič PL6, char B, 1‐pólový, Icn=6kA, In=16A
3 Istič PL6, char B, 3‐pólový, Icn=6kA, In=16A
3 Istič PL6, char B, 3‐pólový, Icn=6kA, In=25A
10 Chránič Ir=250A, typ AC, 2‐pól, Idn=0.03A, In=25A
10 Chránič Ir=250A, typ AC, 4‐pól, Idn=0.03A, In=25A
10 Chránič Ir=250A, typ AC, 4‐pól, Idn=0.03A, In=40A
10 Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N,
6kA, char.B, Idn=0.03, In=16A
2 Istič PL7, char B, 1‐pólový, Icn=10kA, In=10A
2 Istič PL7, char B, 1‐pólový, Icn=10kA, In=16A
6 Istič PL7, char B, 3‐pólový, Icn=10kA, In=16A
6 Istič PL7, char B, 3‐pólový, Icn=10kA, In=25A

263577
263584
263586
263534

PF7‐25/2/003‐DE
PF7‐25/4/003‐DE
PF7‐40/4/003‐DE
PFL7‐16/1N/B/003‐DE

20
20
20
20

187167

AFDD‐10/2/B/003

40

187203

AFDD‐16/2/B/003

40

248265
284908
197211

ZP‐A40/3
ZP‐A63/3
EASY‐E4‐UC‐12RC1

5
6
30

197215

EASY‐E4‐AC‐12RC1

30

197227

EASY‐BOX‐E4‐UC1

35

197228

EASY‐BOX‐E4‐DC1

35

216374
216378
216376
216382
216380

M22‐A

1
1
1
1
1
50

M22‐K01
M22‐K10
M22‐KC01
M22‐KC10

Chránič Ir=250A, typ AC, 2‐pól, Idn=0.03, In=25A
Chránič Ir=250A, typ AC, 4‐pól, Idn=0.03, In=25A
Chránič Ir=250A, typ AC, 4‐pól, Idn=0.03, In=40A
Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC,
1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03, In=16A
Prúdový chránič s nadprúd. a oblúk. ochrannou,
In=10A, char.B, 10kA, Idn=0.03A, typ AC
Prúdový chránič s nadprúd. a oblúk. ochrannou,
In=16A, char.B, 10kA, Idn=0.03A, typ AC
Vypínač, 3‐pól, In=40A
Vypínač, 3‐pól, In=63A
Riadiace relé easyE4 s displejom, 12/24V DC, 24V AC,
8 vstupov, 4 reléové výstupy
Riadiace relé easyE4 s displejom, 100‐240V AC/DC,
8 vstupov, 4 reléové výstupy
Riadiace relé easyE4, sada 12/24V DC, 24V AC
(Štartovací balíček: EasyE4 + kábel + softvér licencia)
Riadiace relé easyE4, sada 24V DC
(Štartovací balíček: EasyE4 + kábel + softvér licencia)
Upevňovací adaptér, čelná montáž, 3 kont./LED prvky
Kontaktný prvok, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 1V
Kontaktný prvok, skrutkové svorky, čelné upevnenie, 1Z
Kontaktný prvok, skrutkové svorky, zadné upevnenie, 1V
Kontaktný prvok, skrutkové svorky, zadné upevnenie, 1Z
Body za registráciu

Príloha č. 2. – Darčeky
Nákup = hodnota bodov
100 bodov
1 000 bodov
4 000 bodov
8 000 bodov
10 000 bodov

Darček
Multifunkčná šatka
Športová taška
Spacák
Lyže
Darčeková poukážka na 400 Eur

