
PRAVIDLÁ A PODMIENKY PRE PRIESKUM SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.

(ďalej len „Pravidlá“).

1. Organizátorom prieskumu spokojnosti zákazníkov s klimatizačnými jednotkami DAIKIN (ďalej len
„Prieskum“) je obchodná spoločnosť DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Galvaniho ul 15/C, 821 04, Bratislava, IČO: 31 400 264, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 9396/B (ďalej len „Organizátor“).

2. Prieskum prebieha v období od 1. novembra 2017 do 31. marca 2018.

Kto sa môže zúčastniť sa Prieskumu?

3. Prieskumu sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá v období od 1. novembra 2017 do 31.
marca 2018 nadobudla na základe kúpy realizovanej na území Slovenskej republiky akúkoľvek
DAIKIN SPLIT KLIMATIZAČNÚ JEDNOTKU, a
a) ak ide o fyzickú osobu, dovŕšila v deň účasti na Prieskume 18 rokov veku, alebo
b) ak ide o fyzickú osobu mladšiu ako 18 rokov alebo osobu s obmedzenou spôsobilosťou na

právne úkony, v deň poskytnutia svojho názoru v rámci Prieskumu je držiteľom súhlasu
zákonného zástupcu alebo opatrovníka na účasť v Prieskume

(ďalej len „Zákazník“).

4. Zamestnanci Organizátora a ich rodinní príslušníci (manžel/manželka, partner/ka, brat/setra,
deti) sú vylúčení z účasti na Prieskume.

Ako sa zúčastním Prieskumu?

5. Každý Zákazník, ktorý vyplní a odošle Organizátorovi dotazník so svojim názorom na zakúpenú
DAIKIN SPLIT KLIMATIZAČNÚ JEDNOTKU prostredníctvom webového sídla organizátora
www.daikin.sk, sa stane účastníkom Prieskumu. Každý Zákazník sa môže Prieskumu zúčastniť len
vtedy, ak spolu s vyplneným dotazníkom udelí Organizátorovi aj svoj súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov a pripojí sken svojho dokladu o zakúpení DAIKIN SPLIT KLIMATIZAČNEJ
JEDNOTKY (ďalej len „Účastník“).

6. Každý Spôsobilý zákazník sa môže zúčastniť na Prieskume len raz.

Čo môžem získať svojou účasťou na Prieskume?

7. Účasťou na Prieskume je možné získať výhru - nový Apple iPad Air 2 wi-fi 32GB (ďalej len
„Výhra“).

Ako môžem vyhrať?

8. Každý stý (100.) Účastník v poradí bude mať nárok na získanie Výhry v tomto Prieskume (ďalej
len „Výherca“), maximálny počet výhercov je 3.

9. Organizátor zverejní Výhercov na svojom webovom sídle www.daikin.sk bez zbytočného odkladu.
Organizátor informuje Výhercov taktiež e-mailom, ak pri vyplnení dotazníka poskytol
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Organizátorovi svoju e-mailovú adresu, v ktorom budú požiadaní o uvedenie adresy pre
doručenie Výhry a telefónneho čísla pre účely ďalšej komunikácie. 

10. Výherca musí odpovedať Organizátorovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní po doručení e-mailu. Ak
Výherca neodpovie tak, ako je uvedené vyššie, stráca svoj nárok na doručenie Výhry. Táto
nedoručená Výhra prepadá v prospech Organizátora.

11. Výhry budú Výhercom doručené kuriérom na náklady Organizátora v súlade so všeobecnými
podmienkami kuriéra. 

12. Každému Výhercovi bude doručená Výhra na ním uvedenú adresu najneskôr do 21 dní po tom,
ako Organizátor obdrží oznámenie Výhercu o jeho adrese pre účely doručenia Výhry. Ak Výherca
nepreberie Výhru do 10 dní od doručenia oznámenia, že zásielka je dostupná na prevzatie,
Organizátor nezodpovedá za nedoručenie alebo oneskorené doručenie Výhry Výhercovi. 

13. Výherca bude Organizátorom vybraný spomedzi zoznamu Účastníkov v závislosti od jeho poradia,
v ako sa zúčastnil na Prieskume, Organizátor Výhercu nežrebuje.

14. Žiadny Výherca nie je oprávnený požadovať namiesto Výhry peňažnú náhradu. Výhry nie sú
vymáhateľné súdnou cestou.

15. Všetky Výhry sú viazané na Výhercu a sú neprenosné na tretie osoby pre ich odovzdaním
Výhercovi.

16. Všetci Výhercovia budú po ukončení Prieskumu zverejnení na webovom sídle Organizátora
www.daikin.sk, najdlhšie však do 15. mája 2018.

PRÁVA A ZODPOVEDNOSŤ

17. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie alebo za omeškanie doručenia Výhry Výhercovi, ktoré
je spôsobené v dôsledku týchto okolností: 
a) Výhru nie je možné poskytnúť alebo Výhra nemôže byť uplatnená z dôvodu nečinnosti

Výhercu alebo jeho zástupcu alebo iných prekážok na strane Výhercu;
b) Výhra nemôže byť poskytnutá alebo doručená Výhercovi z dôvodu vyššej moci alebo

obmedzení spôsobených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

18. Organizátor nezodpovedá za nemožnosť Spôsobilého zákazníka zúčastniť sa Prieskumu
v dôsledku výskytu okolností, ktoré nemožno ovplyvniť – prípady vyššej moci, nepredvídané
udalosti, problémy v celosvetovej sieti internetových služieb poskytovaných tretími osobami,
ktoré sú mimo kontroly Organizátora, ako ani za nefunkčnosť alebo zlyhanie technických
zariadení alebo internetového pripojenia na strane Spôsobilého zákazníka, Účastníka alebo
Výhercu.

19. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Účastníkmi alebo Výhercami.

20. Organizátor je oprávnený kedykoľvek podľa svojho uváženia ukončiť Prieskum, predĺžiť jeho
trvanie, doplniť alebo zmeniť tieto Pravidlá, pričom tieto skutočnosti oznámi na svojom
webovom sídle www.daikin.sk, a z tohto ukončenia Prieskumu nevznikajú žiadnym Spôsobilým
zákazníkom, Účastníkom ani Výhercom žiadne práva ani nároky voči Organizátorovi.

http://www.daikin.sk/
http://www.daikin.sk/


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

21. Nakoľko v súvislosti s Prieskumom dochádza k spracúvaniu osobných údajov Účastníkov, je každý
Účastník Prieskumu, povinný udeliť Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. 

OSTATNÉ

22. Účastníci Prieskumu sa účasťou v Prieskume zaväzujú riadiť týmito Pravidlami.

23. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle
Organizátora www.daikin.sk.
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