Zmluvné Podmienky
Tieto zmluvné podmienky platia medzi vami a usporiadateľom a budú mať konečné slovo v
prípade akéhokoľvek rozporu alebo nesúladu s inými oznámeniami, ako sú napríklad
reklamné alebo propagačné materiály. Pokyny týkajúce sa prihlásenia sa do propagačnej
akcie a nároku na darček tvoria súčasť týchto zmluvných podmienok a všetci uchádzači
svojou účasťou potvrdzujú, že prijímajú tieto zmluvné podmienky a sú nimi viazaní. Odložte
si kópiu pre vašu informáciu.
Oprávnenosť
Na propagačnej akcii Energizer® sa môžu zúčastniť všetky osoby s bydliskom na Slovensku,
ktoré majú 18 a viac rokov, okrem zamestnancov usporiadateľa a správcu, ich pridružených
spoločností alebo zástupcov, najbližších rodinných príslušníkov takýchto zamestnancov a
akýchkoľvek iných osôb spojených s touto propagačnou akciou. Spoločnosť Energizer
nezodpovedá za žiadne prihlášky maloletých osôb.
1. Účasť je podmienená kúpou produktov a vyžaduje sa pripojenie na internet. Na
využitie darčeka sa nevyžaduje účet Hotels.com. Od účastníkov sa môže vyžadovať,
aby nahrali svoju potvrdenku alebo aby ju na požiadanie poskytli usporiadateľovi ako
dôkaz o kúpe.
2. Doba trvania propagačnej akcie: Propagačná akcia sa začína o 00:01 CEST 1. októbra
2020 a končí 23:59 CET 31. januára 2021.
3. Pokyny pre účasť: Na tejto propagačnej akcii sa môžu zúčastniť výhradne zákazníci,
ktorí:
• si počas doby trvania propagačnej akcie zakúpili balenie batérií, batériových
nabíjačiek alebo bateriek Energizer®
• navštívili webovú stránku www.energizerholidays.com (ďalej len „propagačná
webová stránka spoločnosti Energizer“), zadali svoje celé meno, e-mailovú
adresu, čiarový kód z balenia a na požiadanie aj fotografiu svojej potvrdenky
jasne dokazujúcej kúpu oprávneného produktu
• Zákazníci dostanú na poskytnutú e-mailovú adresu e-mail, v ktorom budú
požiadaní o overenie kliknutím na odkaz
• Po overení dostanú zákazníci e-mail s jedinečným kódom a odkazom/URL
Hotels.com na túto propagačnú akciu.
• Kliknutím na odkaz Hotels.com uvedený v e-maile môžu použiť svoj darček.
4. Kúpa licencovaných produktov Energizer® nie je oprávnená na účasť. Patria sem
automobilové/lodné batérie, USB nabíjačky a batériové záložné zdroje.
5. Všetky prihlášky do propagačnej akcie prijaté po dátume ukončenia sú automaticky
neplatné.

6. Darček: Všetci zákazníci, ktorí postupujú správne podľa pokynov, dostanú jedinečný
kód na zľavu vo výške 10 % na svoju ďalšiu rezerváciu ubytovania na stránke
Hotels.com. Zľava sa nebude vzťahovať na žiadne dane ani poplatky.
7. Max. 1 uplatnenie na každý zakúpený produkt s maximálne 3 žiadosťami o zľavový
kód na propagačnej webovej stránke spoločnosti Energizer za deň.
8. Ďalšie podrobnosti o darčeku:
a. Zľavu je možné využiť iba na ubytovanie a vzťahuje sa len na prvú izbu
akejkoľvek rezervácie ubytovania.
b. Na využitie zľavy je potrebné vopred uhradiť online plnú sumu za celú
rezerváciu.
c. Zľava sa bude vzťahovať iba na rezervácie pobytov na 1 až 28 nocí. Na
akékoľvek ďalšie noci nad rámec prvých 28 nocí zľavu nedostanete.
d. Zľavu možno využiť v spojení s inými ponukami, ktoré to povoľujú, ale
nemožno ju využiť s vernostným programom Hotels.com.
e. Kódy sa musia použiť do 23:59 GMT 31. augusta 2021.
f. Kódy sa musia použiť na rezerváciu pobytov, ktoré sa zrealizujú do 31.
augusta 2022.
g. Kódy možno použiť len raz. Kódy nemožno refundovať ani reaktivovať, a to
ani pri zrušení ubytovania.
h. c. Akciu nemožno vymeniť za hotovosť ani za inú alternatívu.
i. V prípade otázok kontaktujte, prosím, https://sk.hotels.com/page/faqslegacy/. Uplatňujú sa všetky štandardné zmluvné podmienky spoločnosti
Hotels.com, ktoré možno nájsť na:
https://sk.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponName
=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Často kladené otázky Hotels.com možno nájsť tu:
https://sk.hotels.com/page/faqs-legacy/
k. Akciu nemožno predĺžiť.
9. Usporiadateľ bude používať osobné údaje, ktoré nám zákazníci poskytujú, na správu
propagačnej akcie, na e-mailové oznámenia počas propagačnej akcie a inak v
súvislosti s účasťou zákazníkov na propagačnej akcii alebo ich využívaním
propagačnej webovej stránky spoločnosti Energizer. Pokiaľ usporiadateľ na to nemá
súhlas zákazníka, nebude používať poskytnuté osobné údaje v súvislosti so žiadnymi
marketingovými aktivitami. Kliknutím sem si môžete prečítať našu politiku ochrany
súkromia, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako usporiadateľ používa a
sprístupňuje osobné údaje zákazníkov:
https://energizergrouplegal.com/notice_Slovakia_sl.html
10. S informáciami, ktoré poskytnete spoločnosti Hotels.com, ak si vytvoríte účet, sa
bude zaobchádzať v súlade s jej politikou ochrany súkromia, ktorú možno nájsť tu:
https://sk.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_SK&locale=sk_SK

11. Ak sa počas používania propagačnej webovej stránky spoločnosti Energizer stretnete
s nejakými problémami, obráťte sa na zákaznícke služby na e-mailovej adrese
support@energizerholidays.com
Všeobecné
12. Podmienkou tejto propagačnej akcie je súhlas účastníka s dodržiavaním týchto
pravidiel, a najmä s tým, že rozhodnutia usporiadateľa o akýchkoľvek záležitostiach,
ktoré vyplývajú z propagačnej akcie alebo sú s ňou spojené, sú konečné.
13. Darčeky sú neprevodidteľné. K ponúkanému darčeku neexistujú žiadne alternatívy. V
prípade nepredvídaných okolností si usporiadateľ vyhradzuje právo nahradiť darček
alternatívou rovnakej alebo vyššej hodnoty.
14. Prihlášky predložené prostredníctvom zástupcov, tretích strán alebo prihlášky
automaticky generované počítačom alebo nečitateľné či neúplné prihlášky nebudú
akceptované.
15. Usporiadateľ vyvinie všetko primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby propagačná
webová stránka spoločnosti Energizer počas celej doby trvania propagačnej akcie
fungovala správne. Usporiadateľ však neprijíma zodpovednosť za prihlášky v rámci
propagačnej akcie, ktoré sa stratia alebo oneskoria počas presunu, bez ohľadu na
príčinu, a to aj napríklad v dôsledku akejkoľvek poruchy zariadenia, technickej
poruchy, systémov, satelitu, siete, servera, počítačového hardvéru alebo zlyhania
softvéru akéhokoľvek druhu.
16. Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia diskvalifikovať
každého jednotlivca, ktorý poškodzuje alebo ovplyvňuje správu, bezpečnosť,
spravodlivosť, integritu alebo správne vykonávanie propagačnej akcie.
17. Táto propagačná akcia a tieto zmluvné podmienky sa riadia vnútroštátnymi právnymi
predpismi každej krajiny a účastníci podliehajú jurisdikcii súdov v krajine ich bydliska.
18. Pokiaľ to povoľuje zákon, usporiadateľ, jeho zástupcovia alebo distribútori nebudú za
žiadnych okolností zodpovední ani povinní odškodniť účastníkov ani neprijmú
zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu, ujmu na zdraví alebo smrť, ku ktorým
dôjde v dôsledku prijatia darčeka, okrem prípadov spôsobených nedbanlivosťou
usporiadateľa, jeho zástupcov alebo distribútorov alebo nedbanlivosťou ich
zamestnancov. Vaše zákonné práva nie sú dotknuté.
19. V prípade okolností, ktoré sú mimo primeranej kontroly usporiadateľa, alebo inak,
keď podvod, zneužitie a/alebo chyba (ľudská alebo počítačová) ovplyvňujú alebo by
mohli ovplyvniť riadne fungovanie tejto propagačnej akcie alebo udeľovanie
darčekov, a to len vtedy, keď si to okolnosti naozaj vyžadujú, si usporiadateľ
vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť propagačnú akciu alebo tieto zmluvné
podmienky v ktorejkoľvek fáze, ale vždy sa bude snažiť minimalizovať účinok na
účastníkov, aby sa predišlo neprimeranému sklamaniu.

20. Zapojením sa do propagačnej akcie účastník potvrdzuje, že je oprávnený tak urobiť a
že je oprávnený nárokovať si darček. Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť všetky
prihlášky vrátane, ale nie výlučne, vyžiadania dôkazov o tom, že účastník je
oprávnený zapojiť sa do propagačnej akcie (ktoré musia byť poskytnuté do 14 dní) a
odmietnuť udeliť darček alebo odňať nárok na darček a/alebo odmietnuť ďalšiu
účasť na propagačnej akcii a diskvalifikovať účastníka, keď existujú primerané
dôvody domnievať sa, že došlo k porušeniu týchto zmluvných podmienok alebo
akýchkoľvek pokynov, ktoré sú súčasťou požiadaviek na zapojenie sa do tejto
propagačnej akcie, alebo inak, keď účastník získal nespravodlivú výhodu účasťou na
propagačnej akcii alebo vyhral pomocou podvodných prostriedkov. Usporiadateľ
bude konečným rozhodcom vo všetkých rozhodnutiach a tieto rozhodnutia budú
záväzné.
21. Ak by sa zistilo, že ktorékoľvek z týchto ustanovení je nezákonné, neplatné alebo inak
nevykonateľné, bude z týchto zmluvných podmienok vyňaté a vypustené a
zostávajúce ustanovenia pretrvajú a zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
22. Tieto zmluvné podmienky majú prednosť v prípade akéhokoľvek rozporu alebo
nesúladu s akýmikoľvek inými oznámeniami vrátane reklamných alebo propagačných
materiálov.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

