
PHOENIX CONTACT s.r.o. 
Námestie Mateja Korvína 1 
811 07 Bratislava 
Slovenská republika 

KOMPLETNÉ ZNENIE PRAVIDIEL MARKETINGOVEJ AKCIE  

Firma  PHOENIX CONTACT si váži našich zákazníkov, a preto si Vám dovoľujeme ponúknuť jedinečnú príležitosť 

v podobe získania ruksaku k tlačiarni THERMOMARK PRIME 

Usporiadateľ:  PHOENIX CONTACT s.r.o., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 43828833 

Názov akcie:  THERMOMARK PRIME + RUKSAK ZDARMA  (ďalej len „akcia")  

Doba trvania akcie:  od 1.10.2019 do 31.12.2019 

Miesto konania:   Slovenská republika  

Podmienky účasti:  Akcie sa môžu zúčastniť zákazníci so sídlom v Slovenskej republike, ktorí si počas doby 

trvania akcie zakúpili tlačiareň THERMOMARK PRIME (objednávacie číslo 5148888) za 

štandardné obchodné podmienky od spoločnosti PHOENIX CONTACT s.r.o.. 

Pravidlá akcie: 

1. Do tejto akcie sú zaradené termosublimačné tlačiarne THERMOMARK PRIME (objednávacie číslo 
5148888) zakúpené  v období od 1.10.2019 do 31.12.2019.  

2. Akcia neplatí pre produkty zakúpené v špeciálnych zľavách a projektových cenách. 

3. Najneskôr do 31.1.2020 vyhodnotí spoločnosť PHOENIX CONTACT s.r.o. akciu a zákazníkov, ktorí splnili 
podmienky akcie na získanie ruksaku (objednávacie číslo 0803717) zdarma. 

4. Najneskôr do 10.3.2020 spoločnosť PHOENIX CONTACT s.r.o. odovzdá výhercom ruksak.  

 

Všeobecné podmienky akcie: 

1. Akcie sa môžu zúčastniť právnické osoby, alebo fyzické osoby staršie ako 18 rokov so sídlom v Slovenskej 
republike. 

2. Zakúpený tovar, ktorý je súčasťou akcie, musí byť na základe vystavenia faktúry spoločnosťou PHOENIX 
CONTACT s.r.o. riadne uhradený na bankový účet spoločnosti Phoenix Contact s.r.o. a to v termíne 
splatnosti faktúry. 

3. Účastník akcie akceptuje pravidlá akcie.  

4. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a  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.   

5. Kompletné znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na webovej 
stránke usporiadateľa www.phoenixcontact.sk.  

6. Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v 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, jednal 
v rozpore s  dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi 
vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 3 
pracovných dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. 
Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je 
konečné. 

 

V Bratislave dňa 30.9.2019      


