
KOMPLETNÉ ZNENIE PRAVIDIEL MARKETINGOVEJ B2B AKCIE PRE ZÁKAZNÍKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

 

Usporiadateľ:  Phoenix Contact, s.r.o. , Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská 

Republika, IČO: 43828833 (ďalej len „Usporiadateľ“) 

Názov Akcie:  QUINT 4th generation is finally COMPLETE (ďalej len „akcia").  

Doba trvania:   od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022 

Miesto konania:   Slovenská republika  

 

 

QUINT 4th generation is finally COMPLETE. 

Ponuka napájania z prémiového radu QUINT4 už celá v novom „šate“.  

Na základe tejto výnimočnej udalosti sme pre Vás pripravili atraktívnu akciu. 

 

Nakúpte akúkoľvek položku z radu QUINT4  v počte minimálne päť (5) kusov a získajte sadu profesionálneho 

náradia. 

 

Podmienky účasti:  

Účastníkom akcie sa stávajú výlučne zákazníci Usporiadateľa, a to právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, 

so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej Republike (ďalej len „Zákazníci, prípadné jednotné číslo 

„Zákazník“ ), ktorí si počas doby trvania akcie objednali od Usporiadateľa v Slovenskej republiky tovar v kategórii 

napájania z radu QUINT4 (ďalej len „Tovar“) v počte minimálne 5 kusov a maximálne 100 kusov na jedného 

Zákazníka a do 31.10.2022 zaplatili stanovenú cenu za Tovar Usporiadateľovi a splnili ostatné podmienky akcie 

podľa týchto pravidiel.  

Mechanizmus Akcie: 

1.  Stávajúci, alebo nový Zákazníci si od Usporiadateľa objednajú produkty z kategórie napájania z radu QUINT4 

v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022, prostredníctvom predajných kanálov Usporiadateľa. 

2. Stávajúci, alebo nový Zákazníci vyhlásia a potvrdia Usporiadateľovi, že súhlasia s podmienkami tejto akcie. 

3. V lehote do 31.10.2022 bude zo strany Zákazníka uhradená celá suma za Tovar objednaný v dobe uvedenej 

v bode 1., a to bezhotovostným prevodom na účet Usporiadateľa. Cena za Tovar sa považuje za uhradenú dňom 

jej pripísania na bankový účet Usporiadateľa. 

4. Následne Usporiadateľ vyhodnotí, či boli zo strany Zákazníka splnené všetky podmienky akcie a bude 

informovať Zákazníkov prostredníctvom elektronickej pošty o skutočnosti, či im vznikol nárok na odmenu 

v podobe profesionálnej sady/sád náradia a to najneskôr do 30.11.2022.  Zákazník sa zaväzuje poskytnúť 

Usporiadateľovi emailovú adresu na tento účel. 

 

5. Najneskôr do 31.12.2022 Usporiadateľ odovzdá Zákazníkom, ktorí splnia všetky podmienky akcie, sadu 

profesionálneho náradia (Ďalej len „Odmena“) a to v počte podľa množstva objednaného a zaplateného Tovaru 

zo strany Zákazníka, maximálne však za 100 kusov Tovaru: 

- 5 – 14 ks – sada  náradia 1 

- 15 – 19 ks – sada náradia  2 



- 20 ks a viac – sada  náradia 3   

V prípade objednania a zaplatenia 100 ks Tovaru zo strany Zákazníka, (čo je maximálny počet Tovaru, ktorý sa 

započítava na účely akcie) a splnenia ostatných podmienok akcie,  si zákazník môže samostatne zvoliť jednu 

z nasledujúcich možností  Odmeny a to: 

20ks sady náradia 1,  

6 ks sady náradia 2, 

5 ks sady náradia 3. 

Svoj nárok je povinný uplatniť v lehote uvedenej vo výzve Usporiadateľa, v prípade, ak tak neurobí, je oprávnený 

Usporiadateľ urobiť výber Odmeny podľa vlastného výberu a uváženia. 

 

Ďalšie podmienky akcie 

1. Akcie sa môžu zúčastniť len právnické osoby, alebo fyzické osoby podnikatelia so sídlom v Slovenskej Republike  

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá  akcie v priebehu jej trvania alebo 

akciu zrušiť, či pozastaviť. V prípade, ak do doby zmeny, pozastavenia, alebo zrušenia akcie zo strany 

Usporiadateľa vznikne Zákazníkovi nárok na Odmenu, táto mu bude odovzdaná do 31.12.2022.  

4. Kompletné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na  webovom 

sídle www.phoenixcontact.sk.  

5. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s 

konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou. Usporiadateľ má právo vylúčiť 

ktoréhokoľvek zo Zákazníkov akcie v prípade, že by takýto Zákazník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s  

dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Zákazníkovi vzniknúť. Prípadné 

námietky s priebehom akcie je možné Usporiadateľovi 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 18.3.2022      

 

PHOENIX CONTACT s. r. o. 
Námestie Mateja Korvína 1 811 07 Bratislava 
Slovenská Republika 
 
Zoznam produktov v kategórii napájania z radu QUINT4, na ktoré sa vzťahuje akcia 

2910128   2907719   1043418 

1046881   2906994   2907074 

2907752   2909681   2904597 

2320539   2908283   2904607 

2907078   2910123   2904623 

2907066   2907071   1067327 

2910132   2906993   1066714 

2904613   1067325   1168603 

1046800   2907073   2904620 

1066716   2904602   1046805 



2904605   2907913   2904611 

1066703   2904600   2907068 

2906990   1066704   2910133 

2904621   2907080   2910125 

1066718   2907081   2907079 

2906996   2904608   2904625 

2906991   2904601   2907753 

2320526   2907720   2904603 

2907070   2904610   2904626 

2907067   1168602   2909576 

2904598   2910122   2910120 

2910119   2910121   1345294 

2904617   2904599   2904595 

2907072   2909577   1046803 

1035480   2904622   2907077 

2320283   1065635   2320571 

2907069   2907076   1066708 
   

   2909575 

 


