
ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ 

AKCIE 
  

NÁZOV AKCIE:             90 dní vrátenia peňazí na vybrané produkty SAMSUNG 

DOBA TRVANIA:          od 16. 4. 2020 do 30. 6. 2020 

      

PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou 

adresou na území Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý si počas doby 

trvania akcie zakúpi na nay.sk vybraný produkt Samsung (TV, soundbary, chladničky, 

práčky, sušičky, kombá, vysávače, zabudované spotrebiče, mikrovlnné rúry) a tiež 

splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto marketingovej akcie.  

MECHANIZMUS AKCIE: 

1.         Zákazník,  ktorý si zakúpi výrobky zaradené do tejto akcie cez e-shop 

www.nay.sk,  má právo ich vrátiť do 90 dní bez udania dôvodu a dostane naspäť 

peniaze za dané výrobky. 

2. Výrobky zaradené do akcie sú vybrané TV, soundbary, chladničky, práčky, 

sušičky, kombá, vysávače, zabudované spotrebiče a mikrovlnné rúry Samsung. 

3. Akcia platí pre výrobky zakúpené v čase od 16. 4. do 30. 6. 2020. 

4.         Účastník akcie, pokiaľ sa rozhodne vrátiť zakúpený výrobok, je povinný 

najneskôr do 90 dní odo dňa nákupu ho  priniesť do ktorejkoľvek predajne NAY. 

5.         Vrátený výrobok musí byť nepoškodený a s celým obsahom pôvodného 

balenia (návod, príslušenstvo a pod.) Ak bol k výrobku aj darček, je potrebné vrátiť aj 

ten.  Spolu s vráteným výrobkom je potrebné predložiťdoklad o nákupe a klubovú 

kartu NAY Extra – ak bola použitá pri nákupe výrobku.  

6.         Akcia sa nevzťahuje na výrobky zakúpené na splátky.  

7.         Po splnení uvedených podmienok akcie bude zákazníkovi vrátená plná kúpna 

cena za vrátený produkt.  

8.         V prípade, že nebudú splnené podmienky tejto marketingovej akcie, nebude 

výrobok od účastníka akcie prevzatý a nebudú mu vrátené peniaze. 

 

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE: 

1.     Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie 

v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo 

prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky. 

2.     Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade  nemožnosti 

doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej alebo nečitateľnej adresy alebo 

chybne uvedeného čísla účtu. 

3.     Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k 

dispozícii na www.nay.sk. 

http://www.nay.sk/


4.     Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na 

akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek 

otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov 

akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá tejto marketingovej akcie, 

jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by 

vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. V prípade, že účastník bude vylúčený z akcie, 

nebude výrobok od účastníka akcie prevzatý a v prípade, ak bol výrobok už prevzatý, 

bude vrátený na jeho adresu.  

                                           
 


