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PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE „-30% % NA VYBRANÝ SORTIMENT -  

PEPCO, Viestova 1302/7, 907 01 Myjava” 

 

§ 1. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) stanovujú podmienky propagačnej akcie „-30, % PRE VYBRANÝ 

SORTIMENT – PEPCO, Viestova 1302/7, 907 01 Myjava (ďalej len „Propagačná akcia“). 

2. Propagačnú akciu organizuje Pepco Slovakia s. r. o., so sídlom: Nevädzova 6, Bratislava - Ružinov 

821 01, Slovenská republika, IČO: 46 868 674, DIČ: 2023626858, IČ DPH: SK2023626858, 

registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84895/B 

(ďalej len „Organizátor“). 

3. Propagačná akcia prebieha na území Slovenskej republiky vo vybraných predajniach PEPCO počas 

ich prevádzkovej doby, ako sú uvedené v Prílohe č. 1 Pravidiel (ďalej len „Predajne PEPCO“). 

4. Propagačná akcia prebieha od 30.07.2022 do 05.08.2022 alebo do vypredania zásob produktov 

zaradených do Propagačnej akcie (ďalej len „Obdobie trvania Propagačnej akcie“). 

5. Propagačná akcia sa týka produktov dostupných v Predajniach PEPCO, uvedených v Prílohe č. 2 

(ďalej len „Akciové produkty“ alebo jednotlivo ako „Akciový produkt“), s výnimkou produktov 

uvedených v Prílohe č. 3 (ďalej len „Vylúčené produkty“ alebo jednotlivo ako „Vylúčený 

produkt“). 

 

§ 2.  

Pravidlá Propagačnej akcie 

1. Účastníkom Propagačnej akcie (ďalej len „Účastník“) môže byť každá osoba, ktorá počas Obdobia 

trvania Propagačnej akcie nakúpi Akciové produkty v Predajniach PEPCO za podmienok uvedených 

nižšie. 

2. Účastník, ktorý si zakúpi Akciový produkt, získa zľavu vo výške 30% z ceny Akciového produktu 

uvedenej na cenovke Akciového produktu (ďalej len „Zľava“). 

3. V rámci Propagačnej akcie si Účastník môže zakúpiť ľubovoľný počet Akciových produktov. 

4. Organizátor upozorňuje, že počet Akciových produktov počas Propagačnej akcie je obmedzený a 

dostupnosť konkrétnych Akciových produktov sa môže v jednotlivých Predajniach PEPCO líšiť. 

5. Zľava bude poskytnutá na pokladni. Zľava bude poskytnutá z cien uvedených na cenovkách 

Akciových produktov. 

6. Akciové produkty zakúpené počas Propagačnej akcie je možné vrátiť za podmienok uvedených v 

pravidlách služby „Záruka vrátenia peňazí“, ktoré sú dostupné na www.pepco.sk. Ak Účastník v 

súvislosti s Akciovým produktom využije službu „Záruka vrátenia peňazí“, Účastníkovi bude 

vrátená cena rovnajúca sa cene uvedenej na pokladničnom doklade alebo faktúre s DPH 

potvrdzujúcej nákup Akciového produktu s prihliadnutím na uplatnenú Zľavu. Akciové produkty 

vylúčené zo služby „Záruka vrátenia peňazí“ podľa predpisov tejto služby nepodliehajú refundácii. 

7. Akciové produkty zakúpené v rámci Propagačnej akcie podliehajú zákonnej zodpovednosti 

predávajúceho za vady. V prípade uznania reklamácie so žiadosťou o vrátenie peňazí (z dôvodu 
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účinného odstúpenia od zmluvy) bude Účastníkovi vrátená cena uvedená na pokladničnom 

doklade alebo faktúre s DPH potvrdzujúcej nákup Akciového produktu s prihliadnutím na príslušnú 

Zľavu. 

8. Akciové produkty zakúpené v rámci Propagačnej akcie môžu byť tiež predmetom záručnej 

reklamácie v rámci záruky poskytnutej predávajúcim v súvislosti s niektorými Akciovými 

produktami. V prípade kladného výsledku reklamácie (ak nie je možné vymeniť Akciový produkt 

za rovnaký alebo podobný bezchybný produkt porovnateľnej ceny a kvality z dôvodu nedostatku 

rovnakého alebo podobného produktu), bude Účastníkovi vrátená cena uvedená na 

pokladničnom doklade alebo faktúre s DPH potvrdzujúcej nákup Akciového produktu 

s prihliadnutím na uplatnenú Zľavu. 

9. Propagačná akcia nemôže byť kombinovaná s inými propagačnými akciami Organizátora, okrem 

predajných akcií realizovaných individuálne jednotlivými Predajňami PEPCO. 

 

§ 3.  

Opravný prostriedok 

1. Ak Propagačná akcia nebude vykonávaná v súlade s Pravidlami, Účastník má právo podať podnet 

na preskúmanie súladu priebehu Propagačnej akcie s Pravidlami. 

2. Účastník môže podať podnet do 30 dní od dátumu účasti Účastníka na Propagačnej akcii. Dátumom 

účasti Účastníka na Propagačnej akcii sa rozumie dátum uskutočnenia kúpy Akciového produktu alebo 

Akciových produktov v Predajniach PEPCO. 

3. Na uľahčenie procesu podávania podnetu a jeho spracovania je možné podnet poslať e-mailom 

na adresu zakaznik@pepco.sk. 

4. Podávateľ podnetu musí v podnete uviesť svoje údaje, aby ho bolo možné kontaktovať za účelom 

informovania o výsledku konania o podnete, ako aj dôvod podania podnetu, obsah žiadosti a opis 

okolností odôvodňujúcich podanie podnetu. 

5. Na uľahčenie procesu podávania podnetu by mal Účastník podávajúci podnet priložiť k podnetu 

fotokópiu alebo sken dokladu o kúpe Akciového produktu alebo Akciových produktov v 

Predajniach PEPCO. 

6. Podnety posúdi Organizátor. Účastník, ktorý podáva podnet, bude informovaný o jeho výsledku 

do 30 dní od jeho doručenia Organizátorovi. 

7. Informácia o výsledku konania o podnete bude Účastníkovi oznámená formou, akou bol podnet 

podaný alebo inou formou, na ktorej sa Účastník a Organizátor dohodnú. 

1.  

§ 4.  

Záverečné ustanovenia 

1. Pravidlá Propagačnej akcie sú k dispozícii v Predajniach PEPCO a na webovej stránke: 

www.pepco.sk. 

2. Všetky záležitosti neupravené týmito Pravidlami sa budú riadiť ustanoveniami slovenského práva. 

3. Akékoľvek spory vyplývajúce z plnenia povinností spojených s touto Propagačnou akciou budú 

riešené príslušným súdom. 
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Prílohy: 

- Príloha č. 1 Predajne zúčastňujúce sa na Propagačnej akcii  

- Príloha č. 2 Kategórie produktov zapojené do Propagačnej akcie 

- Príloha č. 3 Kategórie produktov vylúčené z Propagačnej akcie 
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Príloha č. 1 - Predajne zúčastňujúce sa na Propagačnej akcii 

PEPCO Moldava nad Bodvou 1 , Rožňavská 1429/23A, 045 01 Moldava nad Bodvou 1  

Príloha č. 2 - Kategórie produktov zapojené do Propagačnej akcie 

1) Oblečenie pre bábätká, deti a dospelých 

2) Spodná bielizeň pre bábätká, deti a dospelých  

3) Obuv pre deti a dospelých 

4) Zariadenie do domácností 

5) Textil do domácností 

6) Dekorácie do domácností 

7) Domáce potreby 

8) Hračky 

9) Sezónne produkty 

10) Písacie potreby 

11) Elektronický tovar 

12) Príslušenstvo pre domáce zvieratá 

Príloha č. 3 - Kategórie produktov vylúčené z Propagačnej akcie 

1) Predplatené dobíjacie telefónne karty 

2) Elektronické darčekové poukážky 

3) Kozmetické, hygienické a skrášľovacie výrobky 

4) Domáce chemické a čistiace prostriedky 

5) Potravinové výrobky, voda, nápoje 

 


