
Skrátené pravidlá propagačnej akcie „Sunlight – garancia vrátenia peňazí“  

 

Termín a miesto konania akcie  

Akcia bude prebiehať v období od 1. októbra 2018, 00:00 hod. do 31. októbra 2018, 23:59 hod. (ďalej len „doba konania 
akcie“) vo všetkých predajniach siete TESCO STORES SR, a.s. na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania 
akcie“), kde je možné kúpiť výrobky uvedené v bode 4.2. 

Akcia sa vzťahuje len na výrobky Objednávateľa uvádzané na trh pod obchodnou značkou SUNLIGHT.   

 

Princíp a podmienky akcie  

Akcia „Sunlight – garancia vrátenia peňazí“ umožňuje účastníkovi akcie vyskúšať ľubovoľný výrobok Sunlight (ďalej ako 
„výrobok“) a v prípade nespokojnosti s výrobkom požiadať o vrátenie finančnej čiastky uhradenej za tento výrobok. 

Pri plnom dodržaní pravidiel akcie je účastníkovi akcie garantované vrátenie finančnej čiastky uhradenej za výrobok. 

Účastník akcie môže požiadať o vrátenie finančnej čiastky uhradenej za výrobok v termíne od 1. októbra 2018, 00:00 hod. 
do 15. novembra 2018, 23:59 hod. (ďalej „doba registrácie požiadavky“).  

Počas doby registrácie požiadavky sa môžu účastníci akcie, ktorí navštívia webovú stránku www.sunlight-akcia.sk, zúčastniť 
akcie náležitým vyplnením príslušného formulára a priložením čitateľnej kópie alebo skenu originálneho dokladu o kúpe.  

Obchodník, u ktorého bol príslušný výrobok zakúpený, nebude reklamácie vybavovať. 

Každý účastník akcie môže uplatniť nárok na garanciu vrátenia peňazí len jedenkrát, tzn. pre vylúčenie pochybností 
Usporiadateľ uvádza, že číslo účtu, ktoré už účastník akcie vyplnil v registračnom formulári, nie je možné využiť pre vrátenie 
čiastky opakovane. 

Usporiadateľ garantuje vrátenie peňazí len za jedno balenie Sunlight výrobku, čo účastník akcie berie na vedomie. 

Predpokladom pre vrátenie peňazí je úplné vyplnenie formulára na webovej stránke www.sunlight-akcia.sk a priloženie 
čitateľnej kópie alebo skenu originálneho pokladničného dokladu o kúpe výrobku. 

Dátum nákupu výrobku musí spadať do obdobia doby konania akcie. 

Fotografie alebo skeny neúplných, nečitateľných či potrhaných pokladničných dokladov nebudú akceptované a nebude 
možné na ich základe vrátiť príslušnú finančnú čiastku späť účastníkovi akcie. 

Požiadavka na vrátenie peňazí bude spracovaná najneskôr do 30 dní od dátumu zadania požiadavky prostredníctvom 
formuláru na webovej stránke www.sunlight-akcia.sk a účastník akcie bude v tejto lehote prostredníctvom emailu 
informovaný o tom, či bola jeho požiadavka akceptovaná alebo nie. 

Finančná čiastka za výrobok, ktorá je uvedená na pokladničnom doklade o kúpe, bude zaslaná na bankový účet účastníka 
akcie do  30 dní od rozhodnutia o akceptovaní požiadavky a informovaní účastníka prostredníctvom emailu. Všetky náklady 
vzniknuté na bankovom účte hradí Usporiadateľ.  
 

 

V Nitre dňa 26.8.2018 


