
Obchodné podmienky propagačnej akcie „Bezplatné dodanie” (ďalej len OP) 

  

 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Propagačnú akciu „Bezplatné doručenie” (ďalej len „Propagačná akcia”) organizuje na území 

Slovenskej republiky Gomez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna so 

sídlom v Poznani (60 - 693) na ul. Tomasza Drobnika 2, zapísaná do Registra podnikateľov 

národného súdneho registra pod číslom KRS 0000885937 (registračné spisy sú uchovávané na 

Okresnom súde v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodárske oddelenie - 

Národného súdneho registra), DIČ 9721264099, IČO 364534202 (ďalej GOMEZ alebo 

Organizátor) 

2. Propagačná akcia bude prebiehať od 30. júna 2021 - 06. Júla 2021, 23:59 a vzťahuje sa na 

nákupy uskutočnené v internetovom obchode GOMEZ (ďalej len „online obchod”) dostupnom 

na stránke http://www.gomez.eu (ďalej len „Webová stránka”).   

3. Propagačná akcia bude pokrývať produkty, ktoré sú momentálne dostupné, t. j. počas trvania 

propagačnej akcie v Online obchode.  

 

§ 2  

Podmienky účasti a pravidlá Propagačnej akcie 

 

1. Propagačná akcia je zameraná na Zákazníkov, ktorí zadajú objednávku a zakúpia aspoň jeden 

z produktov dostupných v Online obchode a vyberú si možnosť jeho doručenia 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti do výdajného miesta (možnosť dodania VÝDAJNÉ 

MIESTO). Propagačná akcia sa nevzťahuje na iné spôsoby dodania produktu.  

2. Zákazník, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 1 OP, bude oprávnený v súvislosti s kúpou 

produktu získať výhody v podobe bezplatného dodania na výdajné miesto (nebude znášať 

náklady na doručenie).  

3. Účastníci Propagačnej akcie nemajú nárok na ekvivalent v hotovosti vo výške nákladov na 

doručenie platných pred začatím Propagačnej akcie. 

4. Dodávky produktov v rámci Propagačnej akcie môžu byť realizované iba na území Slovenskej 

republiky.  

 

 

 

 

 

 

§ 3 

Zodpovednosť Organizátora 

 

http://www.gomez.eu/


1. Zodpovednosť Organizátora za nároky súvisiace s právami udelenými zákazníkovi v súvislosti s 

Propagačnou akciou je obmedzená na hodnotu dodania produktu podľa cenníka prepravnej 

spoločnosti po dobu trvania Propagačnej akcie.  

2. Vyššie uvedené obmedzenie nevylučuje práva priznané zákazníkom na základe kogentných 

ustanovení zákona.  

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ustanovenia OP Online obchodu, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke 

http://www.gomez.eu, sa vzťahujú na všetky problémy spojené s realizáciou objednávok v 

rámci Propagačnej akcie prostredníctvom Online obchodu.   

2. Tieto OP nadobúdajú platnosť od 30. júna 2021 počas trvania Propagačnej akcie a uplatňovania 

nárokov súvisiacich s Propagačnou akciou.  

3. Z dôvodu epidemiologickej situácie spôsobenej šírením vírusu SARSCoV-2 (tzv. koronavírus), 

najmä právnych riešení a rozhodnutí orgánov verejnej moci Slovenskej republiky, ktoré v 

súvislosti s touto situáciou môžu byť v budúcnosti prijaté, existuje možnosť, že Propagačná 

akcia nemôže byť z dôvodov mimo kontroly organizátora úplne alebo čiastočne vykonaná. V 

prípade, že dôjde k pôsobeniu vyššej moci, ktorá bude brániť úplnému alebo čiastočnému 

uskutočneniu Propagačnej akcie, môže Organizátor Propagačnú akciu v potrebnom rozsahu 

zrušiť alebo obmedziť jej rozsah. Organizátor bude o tejto skutočnosti okamžite informovať 

zverejnením relevantných informácií na Webovej stránke.   

4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Pravidiel. Organizátor bude o 

zmenách informovať na webovej stránke. Zmeny nebudú v rozpore s právami získanými 

Zákazníkmi v súvislosti s činnosťami vykonávanými Zákazníkmi popísanými v OP, ktoré boli v 

platnosti pred nadobudnutím účinnosti zmeny OP. 

http://www.gomez.eu/

