
Účelom tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel 
kampane „CASHBACK PLNOAUTOMATICKÝCH KÁVOVAROV 
KRUPS“ prebiehajúcej  
v Slovenskej republike (ďalej len „kampaň“). Skrátené znenie 
pravidiel na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom je 
potrebné vykladať v súlade s týmto dokumentom. Tento dokument 
môže byť pozmenený iba formou písomných dodatkov.

1. ORGANIZÁTOR KAMPANE:
Organizátorom kampane je spoločnosť Groupe SEB Slovensko 
s.r.o., so sídlom Cesta na Senec 2/A, 841 02 Bratislava, IČO: 
31 341 489, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4272/B (ďalej len „organizátor“ alebo 
„Groupe SEB Slovensko s.r.o.“)

2. SPOLUPRACUJÚCA AGENTÚRA:

Kampaň bude realizovaná v spolupráci s agentúrou 4 P & P 
Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 9, 811 04 
Bratislava, IČO: 35 799 315, zapísanou v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.:22800/B (ďalej 
len „agentúra“).

3. TERMÍN A MIESTO KONANIA KAMPANE:

Kampaň prebieha v termíne od 1. 4. 2019 0.00 hod. do 30. 4. 2019 
23:59 hod. (ďalej len „čas konania kampane“) na území Slovenskej 
republiky, výhradne v kamenných predajniach a e-shopoch 
vybraných zmluvných partnerov (predajcov) Groupe SEB Slovensko 
s.r.o., uvedených v závere týchto pravidiel (viď Zoznam predajcov, 
ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 1 týchto pravidiel) (ďalej tiež ako 
„miesto konania kampane“).

4. ÚČASTNÍK KAMPANE:
1. Účastníkom kampane sa môže stať iba fyzická osoba – 

spotrebiteľ starší ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne 
úkony, s trvalým bydliskom a adresou na doručovanie na území 
Slovenskej republiky, ktorá vlastní bežný bankový účet v banke a/
alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej 
republiky a zároveň splní všetky podmienky pre účasť v kampani 
upravené v týchto pravidlách (ďalej len „záujemca“)

2. Propagačná akcia sa týka len maloobchodných zákazníkov 
a nemôžu ju využívať obchodní partneri, ktorí výrobok kupujú 
s cieľom ďalšieho predaja. 

PRAVIDLÁ A PODMIENKY KAMPANE
„CASHBACK PLNOAUTOMATICKÝCH KÁVOVAROV KRUPS“

Kúpte si kávovar z radu 
EVIDENCE EA89 a my 
vám vrátime 80 eur späť.



Zľava ku výrobku sa vzťahuje iba na výrobky, ktoré nepodiehajú 
ďalšej promočnej akcii na predajni a vzťahujú sa iba na výrobky, 
ktoré sa predávajú za priemernú pultovú cenu v danom čase na 
príslušnom trhu, na regále.

Účastníkom kampane sa stane záujemca, ktorý v čase a mieste 
konania kampane zakúpi aspoň jeden z výrobkov definovaných 
v čl. 5. týchto pravidiel a platne sa do kampane v lehote ďalej 
uvedenej v týchto pravidlách aspoň raz zaregistruje (ďalej len 
„účastník“).

5. VÝROBKY ZARADENÉ DO KAMPANE A VÝŠKA ZĽAV:
1. Výrobky zaradené do kampane sú nižšie vymedzené 

plnoautomatické kávovary zn. Krups: 

EA894810 8010000429 EVIDENCE V2 BLACK COLOR

EA894T10 8010000431 EVIDENCE V2 TITANIUM COLOR

EA891C10 8000036181
EVIDENCE CHROM  
NON CONNECTED + MILK POT

EA890C10 8000036180
EVIDENCE  
CHROM NON CONNECTED NO MILK POT

EA890810 8000036210
EVIDENCE BLACK  
NON CONNECTED NO MILK POT

EA890110 8000036179
EVIDENCE WHITE  
NON CONNECTED NO MILK POT

EA890D10 8000036211
EVIDENCE METAL  
NON CONNECTED + MILK POT

2. Výška zľavy z kúpnej ceny je 80,–  Eur (slovom osemdesiat euro) 

6. PODMIENKY ÚČASTI V KAMPANI:
1. Záujemca sa do kampane zapojí:

a)  v čase konania kampane zakúpi aspoň jeden akciový výrobok 
(zakúpením akciového výrobku sa rozumie nákup úplne nového 
výrobku). Pre vylúčenie všetkých pochybností sa stanovuje, 
že kampaň sa vzťahuje iba na akciové výrobky zaplatené 
záujemcom v hotovosti, prevodom na bankový účet alebo 
platobnou kartou. Kampaň sa nevzťahuje na akciové výrobky 
zakúpené na splátky (ďalej nákup jedného akciového výrobku za 
vyššie uvedených podmienok len ako „akciový nákup“). 
Účastník je povinný si uschovať originál účtenky (v prípade 
nákupu prostredníctvom e-shopu, potvrdenie o zaplatení kúpnej 
ceny) - dokladu o zaplatení akciového výrobku - vystavenej 
príslušným predajcom, na účely overenia vykonania akciového 
nákupu, resp. nároku na zľavu (ďalej len „účtenka“). Ak účastník 
na základe výzvy organizátora alebo agentúry nepredloží 
účtenku o zaplatení akciového výrobku spĺňajúcu podmienky 
týchto pravidiel, t. j. preukazujúcu uskutočnenie akciového 
nákupu vykonaného u príslušného predajcu v čase konania 
kampane (s tým, že registrácia logicky musí byť vždy urobená 
až po akciovom nákupe), so zhodnými údajmi uvedenými 
v rámci registračného formulára, bude z kampane vylúčený bez 
nároku na zľavu alebo akúkoľvek náhradu. Účastník súhlasí 
so zasielaním účteniek (daňových dokladov) prostredníctvom 
elektronickej pošty.

b)  Kompletne a pravdivo vyplní údaje do registračného formulára 
(ďalej len „registračný formulár“). Registračný formulár 
je možné si stiahnuť na webových stránkach www.krups.
sk alebo si ho vyžiadať prostredníctvom elektronickej pošty 
zaslaním žiadosti na krups@4pap.sk. Vyplnený registračný 
formulár musí obsahovať nasledujúce údaje: miesto nákupu 
(predajca, u ktorého bol akciový výrobok zakúpený), dátum 
nákupu, číslo účtenky, meno, priezvisko, adresu bydliska, 
telefón, číslo bežného bankového účtu vedeného v banke so 
sídlom v Slovenskej republike, adresu banky, IBAN, SWIFT 
kód a musí k nemu byť priložený scan alebo fotografia účtenky 
preukazujúcej vykonanie príslušného akciového nákupu. 
Kompletne a pravdivo vyplnený registračný formulár spolu 
so scanom / fotografiou príslušnej účtenky je nutné (je to 
podmienka vzniku nároku na zľavu) doručiť v lehote 7 dní od 
nákupu akciového výrobku na e-mailovú adresu  

krups@4pap.sk (pri akciových nákupoch, ktoré nebudú platne 
registrované do 7 dní od ich uskutočnenia, nemôžu byť zľavy 
z kúpnej ceny vyplatené. V prípade uskutočnenia akciového 
nákupu 30. 4. 2019 je posledný možný dátum vykonania 
registrácie 7. 5. 2019). Záujemca je do kampane registrovaný 
(a stáva sa účastníkom) okamihom včasného doručenia úplne 
a pravdivo vyplneného registračného formulára (spoločne 
s príslušným scanom/fotografiou účtenky) na vyššie uvedenú 
e-mailovú adresu agentúry (ďalej len „registrácia“ alebo 
„registrácia kampane“). Dátum registrácie musí byť zhodný 
alebo nasledovať po dátume akciového nákupu, čas registrácie 
musí nasledovať až po čase akciového nákupu.

2. Pri splnení vyššie uvedených podmienok a kontrole splnenia 
podmienok kampane agentúrou (popr. organizátorom) s kladným 
výsledkom, vzniká účastníkovi nárok na zľavu z kúpnej ceny 
každého jednotlivého akciového výrobku vo výške 80,–  EUR 
(slovom: osemdesiat euro) vo forme tzv. cashback (ďalej tiež 
ako „zľava“). Zľava z kúpnej ceny bude účastníkovi vyplatená 
prostredníctvom agentúry na bankový účet uvedený účastníkom 
v registračnom formulári. Všetky zľavy z kúpnej ceny, na ktoré 
vznikne účastníkom nárok podľa týchto pravidiel kampane, 
budú vyplatené najneskôr do 10. 5. 2019. Ak z dôvodu na strane 
účastníka nebude možné do uvedeného dátumu zľavu z kúpnej 
ceny vyplatiť, nárok účastníka na uvedenú zľavu bez akejkoľvek 
náhrady zaniká. Akékoľvek otázky a reklamácie nevyplatenia 
zľavy apod. je možné doručiť e-mailom na krups@4pap.sk, alebo 
do sídla organizátora alebo agentúry najneskôr do 15. 5. 2019. 
Po tomto dátume bude kampaň definitívne ukončená a nárok 
na výplatu zľavy bez ďalšieho zaniká. Výplata zľavy z kúpnej 
ceny bude vykonávaná výhradne bankovým prevodom s tým, 
že účastníci nie sú oprávnení požadovať akýkoľvek iný spôsob 
výplaty napríklad poštovou poukážkou a pod.

3. Na každý jednotlivý akciový výrobok je možné príslušnú 
zľavu čerpať iba jedenkrát. Jedna konkrétna účtenka môže 
preukazovať uskutočnenie viacerých jednotlivých akciových 
nákupov (tzn., ide o prípad, keď účastník zakúpi na jednu 
účtenku viac akciových výrobkov) – v takom prípade záujemca/
účastník môže uplatniť tento nárok prostredníctvom jednej 
registrácie (a to tak, že do registračného formulára uvedie 
údaje o oboch súťažných nákupoch). Prostredníctvom jednej 
registrácie je rovnako možné uplatniť nárok na zľavu z kúpnej 
ceny z nákupu viacerých akciových výrobkov zakúpených na 
jednotlivé účtenky, avšak je potrebné mať na zreteli, že lehota 
na uplatnenie nároku na zľavu plynie pre každý jednotlivý 
nákup od okamihu jeho uskutočnenia.

4. V prípade, že registračný formulár zaslaný agentúre neobsahuje 
všetky požadované údaje alebo scany/fotografie, popr. je zrejmé, 
že obsahuje zjavnú chybu v písaní alebo počítaní, agentúra 
má právo (nie však povinnosť) vyzvať záujemcu/účastníka 
na doplnenie registračného formulára alebo odstránenie 
chyby (avšak záujemca/účastník je tak povinný urobiť v rámci 
pôvodnej 7-dňovej lehoty pre uplatnenie nároku na zľavu), a to 
prostredníctvom e-mailu. Organizátor ani agentúra nezodpovedá 
za nedoručenie týchto výziev. Ak nebude registračný formulár 
doplnený alebo opravený tak, aby spĺňal podmienky pre 
uskutočnenie registrácie podľa týchto pravidiel, nebude 
konkrétny registračný formulár záujemcu/účastníka zaradený do 
kampane, záujemca/účastník nebude v tomto prípade platne 
registrovaný, a nevznikne mu tak nárok na zľavu z kúpnej ceny 
akciového výrobku. Tie isté následky má aj skutočnosť, že 
uvedené nedostatky/chyby nebudú odstránené v rámci pôvodnej 
7-dňovej lehoty pre uplatnenie nároku na zľavu (pozri vyššie). 
V prípade pochybností o pravosti účtenky alebo pravdivosti iných 
skutočností (tzn. ak bude registračný formulár vyplnený úplne 
a bez zjavných chýb, avšak nastanú pochybnosti o pravosti 
dokumentov a pravdivosti údajov) sú organizátor aj agentúra 
oprávnené vyžiadať si originál účtenky, popr. ďalších dokladov 
preukazujúcich nárok účastníka na poskytnutie zľavy. V prípade 
uvedenom v predchádzajúcej vete môže byť podľa uváženia 
organizátora alebo agentúry výnimočne predĺžená 7-dňová 
lehota na doloženie nároku na zľavu. Ak záujemca/účastník 
pochybnosti hodnoverne nevyvráti, nevzniká mu nárok na zľavu 

(dôkazné bremeno nesie účastník). Účastník zodpovedá za 
správnosť a úplnosť uvádzaných údajov vr. svojho bankového 
spojenia. Organizátor ani agentúra nezodpovedá za chyby pri 
vyplnení registračného formulára alebo technické problémy 
spojené s jeho odoslaním

5. Nárok na zľavu takisto nevzniká, resp. zanikne, v prípade 
odstúpenia od kúpnej zmluvy na výrobok z akéhokoľvek 
dôvodu (teda vr. dôvodu podľa ustanovenia § 7 a nasl. zákona 
č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo 
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov), alebo v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním 
osobných údajov podľa čl. 7. pravidiel, pred odoslaním zľavy 
účastníkovi.

7. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Odoslaním registračného formulára záujemca / účastník 

udeľuje organizátorovi dobrovoľný súhlas so spracovaním ním 
uvedených osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 6. ods. 
1.písm. b) týchto pravidiel kampane, a ďalej údajov v rozsahu: 
dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorej bola 
registrácia urobená, údaj o zapojení sa do kampane, informácie 
o veku nad 18 rokov, údaje z pokladničného dokladu, súvisiace 
komunikácie, údaj o poskytnutej zľave a jej zaslaní (ďalej len 
„osobné údaje“) v súlade s príslušnými právnymi predpismi, tj. 
zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / 
ES (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“), najmä 
v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 
a nasl. nariadenie o ochrane osobných údajov, Organizátorom 
ako prevádzkovateľom, a s ich následným spracovaním 
spolupracujúcou agentúrou ako sprostredkovateľom. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov je nevyhnutnou 
súčasťou registrácie záujemcu/účastníka na kampani, nakoľko 
bez poskytnutia súhlasu nie je účasť možná. Osobné údaje budú 
spracúvané na účely vedenia kampane vrátane jej organizácie, 
vyhodnotenia, kontroly a rozoslanie zliav a za účelom ďalšieho 
marketingového spracovania, t.j. ponúkanie produktov 
prevádzkovateľom a zasielanie informácií o marketingových 
akciách, a to po dobu trvania kampane a 3 roky od ukončenia 
kampane, resp. do momentu odvolania súhlasu, podľa 
toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Udelenie súhlasu je 
dobrovoľné a záujemca/účastník môže tento súhlas kedykoľvek 
odvolať. Odvolaním súhlasu končí účasť v kampani (a ak bude 
súhlas odvolaný pred odoslaním zľavy organizátorom, resp. 
agentúrou, zaniká tým nárok účastníka na zľavu) (ďalej len 
„Doba spracúvania“). Po ukončení kampane bude spracúvaný 
nevyhnutný obmedzený rozsah údajov po dobu troch rokov 
na účely ochrany práv prevádzkovateľa (z dôvodu prípadnej 
kontroly zo strany orgánu dohľadu, obrany proti tvrdeným 
nárokom, vymáhania pohľadávok) z titulu oprávneného záujmu 
organizátora, dlhšie iba v prípade, že tak vyžaduje zvláštny 
právny predpis. Záujemca/účastník má právo podať námietky 
proti vykonávaniu spracovania osobných údajov na základe 
oprávneného záujmu. 

2. Poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje žiadnym 
tretím stranám, okrem sprostredkovateľov v podobe agentúry, 
dodávateľov účtovných, IT, daňových a doručovacích služieb 
a okrem prípadov, kedy bude prevádzkovateľ povinný osobné 
údaje odovzdať resp. sprístupniť na základe právnych predpisov 
či právoplatných a vykonateľných súdnych či iných obdobných 
rozhodnutí 

3. Osobné údaje nebudú spracúvané mimo Európskej únie.

4. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe 
manuálnym a automatizovaným spôsobom a v tlačenej podobe 
neautomatizovaným spôsobom. 

5. Záujemca/účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje 
sú presné a zaväzuje sa svoje osobné údaje uvádzať správne 

a pravdivo, ako aj informovať prevádzkovateľa bez zbytočného 
odkladu o zmene vo svojich osobných údajoch 

6. Záujemca/účastník berie na vedomie, že má práva podľa 
príslušnej právnej úpravy, tj. najmä berie na vedomie, že 
poskytnutie údajov je dobrovoľné, spracúvanie osobných 
údajov je transparentné, že má právo na informácie a prístup 
k osobným údajom, ako aj právo na opravu svojich osobných 
údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, obmedzenie 
spracovania, vymazanie a ich likvidáciu. Záujemca/účastník má 
tiež právo na prenosnosť údajov a právo byť zabudnutý, právo 
namietať pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane 
profilovania.

7. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať prostredníctvom 
emailovej adresy: GDPR.CE@groupeseb.com a osobne alebo 
prostredníctvom prevádzkovateľa doručovacích služieb na 
adrese jeho sídla. Na uvedených adresách môže záujemca/
účastník kedykoľvek súhlas odvolať  
a uplatniť tiež ostatné práva záujemcu/účastníka, popr. sa na 
prevádzkovateľa obrátiť v prípade pochybností o dodržiavaní 
práv, vr. podania námietky, žiadosti, sťažnosti či iného podnetu. 
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 
Bratislava, na ktorý môže záujemca/účastník podať sťažnosť.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

1. Účasťou v kampani vyjadruje účastník súhlas s pravidlami 
kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. 

2. Organizátor ani agentúra nezodpovedá za priame alebo nepriame 
škody v súvislosti s účasťou v kampani. 

3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v kampani alebo konajúce 
v rozpore s pravidlami nebudú do kampane zaradené. V prípade, 
že bude zistené, že do kampane bola z akéhokoľvek dôvodu 
v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá 
nespĺňa podmienky účasti v tejto kampani, bude táto osoba 
z kampane bez náhrady vylúčená.

4. Do kampane nebudú najmä zaradené registračné formuláre 
doručené mimo čas konania kampane alebo registračné 
formuláre neobsahujúce všetky, pravdivé a úplné údaje, 
nespĺňajúce daný formát alebo inak nespĺňajúce podmienky 
kampane. Organizátor  
(popr. agentúra na základe splnomocnenia organizátora) si 
vyhradzuje právo konečného posúdenia registrácie.

5. Účastník bude z kampane vylúčený, a to bez náhrady nákladov 
alebo škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť 
v prípade, že organizátor alebo agentúra zistí alebo bude mať 
dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého 
konania, alebo akéhokoľvek konania proti dobrým mravom alebo 
pravidlám tejto kampane zo strany takéhoto účastníka alebo 
niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorým táto dopomohla 
danému účastníkovi k účasti v kampani, popr. získaniu zľavy.

6. Výmena zľavy za vecné ceny, ako aj vymáhanie účasti v kampani 
alebo zliav právnou cestou, nie je možná.

7. Organizátor ani agentúra nenesú zodpovednosť za technické 
problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

8. Organizátor je zároveň oprávnený kampaň kedykoľvek zmeniť, 
skrátiť, predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. V prípade, že 
dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách kampane, bude 
to urobené písomne a zverejnené na webových stránkach www.
krups.sk/80spat 

9. Úplné pravidlá kampane budú po čas konania kampane 
uverejnené na www.krups.sk/80spat 

10. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte 
agentúru prostredníctvom e-mailu krups@4pap.sk.

V Bratislave, dňa 8. 3. 2019

http://www.krups.sk/80spat
http://www.krups.sk/80spat
http://www.krups.sk/80spat
mailto:krups@4pap.cz


Príloha č. 1 - ZOZNAM PREDAJCOV:

Predajne Datart

Predajne OKAY

Predajne Planeo

Predajne NAY 

www.alza.sk 

www.andreashop.sk 

www.datart.sk 

www.domoss.sk 

www.hey.sk 

www.mall.sk

www.nay.sk 

www.okay.sk 

www.planeo.sk 

www.tpd.sk


