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Zmluvné podmienky programu vrátenia peňazí Braun na platforme Mujsvet-pg.cz 
 

Vitajte v programe vrátenia peňazí [Braun Cashback] – Mujsvet-pg.cz! 

 

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky“) stanovujú pravidlá používania programu vrátenia peňazí 

na platforme https://mujsvet-pg.cz na Slovensku (ďalej len „program vrátenia peňazí Braun“) ponúkaného 

spoločnosťou Procter & Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko registrovaným 

používateľom Mujsvet-pg.cz. Spoluorganizátorom programu vrátenia peňazí je spoločnosť 2Take.it Sp. z 

o.o. so sídlom vo Varšave. Ďalej sa registrovaní používatelia programu vrátenia peňazí označujú ako „vy“ 

a naša spoločnosť ako „P&G“, „https://mujsvet-pg.cz/“, „my“ alebo „nás“. Pred zapojením do programu si 

pozorne prečítajte tieto podmienky a pripojte sa k programu, iba ak s nimi súhlasíte. Účasť v programe 

vrátenia peňazí sa riadi týmito podmienkami a všeobecným zmluvnými podmienkam spoločnosti P&G, 

ktoré sú k dispozícii na adrese: http://www.pg.com/sk_SK/terms_conditions/index.shtml, ďalej len „naše 

podmienky“. Využívaním programu vrátenia peňazí súhlasíte s našimi podmienkami. 

Viac informácií o platforme Mujsvet-pg.cz a programe vrátenia peňazí nájdete na stránke: https://mujsvet-

pg.cz/cashback-braun-sk 

Ak máte otázky, navštívte stránku: 
https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=cz&Language=cs&Brand=P%26

G#brandListDiv 
 
 

1) Kto sa môže zapojiť do programu: 
 

1. Do programu sa môžu zapojiť všetci občania Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18 rokov a viac, sú 

spôsobilí na právne úkony a ktorí sa zaregistrovali na https://mujsvet-pg.cz/, ďalej len „používatelia“. 

2. Zamestnanci spoločnosti Procter & Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko a 
jej dcérskych spoločností a zastupiteľských úradov, ich rodinní príslušníci ani iné osoby spojené s 
platformou https://mujsvet-pg.cz/ nemajú oprávnenie zapojiť sa do programu. 

 

2) Informácie pre používateľov: 
 

1. Spoločnosť P&G je prevádzkovateľom vašich osobných údajov uvedených v rámci zapojenia do 

programu vrátenia peňazí. Patria sem vaše osobné údaje a informácie uvedené počas registračného 

procesu, dodatočné informácie uvedené pri aktualizácii údajov a informácie o doklade o kúpe v čase 

odoslania. Na žiadosť spoločnosti P&G budú osobné údaje spracúvané spoločnosťou 2Take.it Sp. z 

o.o. v rozsahu súvisiacom s organizáciou programu vrátenia peňazí. Spoločnosť 2Take.it Sp. z o.o. 

bude prevádzkovateľom vašich údajov len v rámci procesu vrátenia peňazí. 

2. Vami uvedené informácie vo vyššie uvedených situáciách sú potrebné na zapojenie do programu a 

využívanie jeho služieb, ako aj na to, aby spoločnosť P&G mohla overiť kupón, ktorý ste si vybrali pri 

nákupe. 

3. Na základe výslovného, dobrovoľného súhlasu používateľa vyjadreného pri registrácii do programu 
použijeme údaje z nám zaslaného dokladu o kúpe na úpravu obsahu odosielaného používateľom na 
mieru, a na základe automatického spracovania (profilovania) údajov budeme používateľom e-mailom 

posielať personalizované ponuky prispôsobené na mieru z https://mujsvet-pg.cz/  
a od spoľahlivých značiek P&G, ktoré by mohli používateľa zaujať. 

4. Tieto informácie sa môžu prenášať mimo Európskej únie iným spoločnostiam skupiny P&G a tretím 

stranám konajúcim v mene P&G. 
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5. Máte právo na ochranu údajov: právo na prístup k údajom, ich opravu, vymazanie alebo prenos iným 

poskytovateľom, právo vzniesť námietku alebo obmedziť rozsah spracúvania osobných údajov, ktoré 

o vás máme, alebo právo odvolať súhlas s ich spracovaním. Ak nie ste spokojný/-á s našou odpoveďou 

na vašu žiadosť, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu vo vašej krajine. Ak si chcete 

uplatniť svoje práva, kliknite sem. Úplné znenie pravidiel ochrany osobných údajov spoločnosti P&G 

nájdete tu. 
 

3) Princíp fungovania programu: 

 

1. Ak sa používateľ chce zapojiť do programu vrátenia peňazí, musí sa zaregistrovať na adrese 

https://mujsvet-pg.cz/. Zaregistrovať sa môžete tu. 

2. Prejdite na https://mujsvet-pg.cz/cashback-braun-sk a vložte si virtuálny kupón o nákupného košíka 

kliknutím na tlačidlo „+ Pridať“. 

3. Ak chce mať používateľ nárok na zaradenie do programu vrátenia peňazí, musí si vybrať možnosť 

naskenovania dokladu o zaplatení alebo faktúry vystavenej jednotlivcovi, ďalej len „doklad o nákupe“. 

4. Na vrátenie peňazí musí mať aktívny bankový účet na Slovensku. 

5. Ak platforma https://mujsvet-pg.cz/ nie je v čase registrácie žiadosti o vrátenie peňazí používateľovi k 
dispozícii, splatná suma bude automaticky vrátená. 

6. V prípade neschválenia dokladu o kúpe dostane používateľ odôvodnenie e-mailom. 

7. Na webovej stránke je k dispozícii len obmedzený počet kupónov pre naskenovaný doklad o nákupe. 
Ak sa ponuka vyčerpá skôr, ako si ju používateľ vloží do košíka, na stránke sa zobrazí informácia 
„ponuka už nie je k dispozícii“ a používateľ ju nebude môcť využiť. 

 

4) Ako využiť zľavu za naskenovaný doklad o kúpe: 

 

1. V programe vrátenia peňazí je povolená maximálne jedno vrátenie na osobu. 
2. Používateľ musí uskutočniť príslušný nákup pred dátumom skončenia platnosti programu vrátenia 

peňazí. 
3. Doklad o kúpe môže byť schválený, len ak obsahuje viditeľné a čitateľné tieto informácie: dátum 

nákupu, meno alebo logo predajcu, identifikovateľný názov zakúpenej značky/výrobku a jednotkovú 
cenu nákupu. 

4. Proces schvaľovania faktúry môže trvať maximálne 72 hodín. 

5. Peniaze je možné vrátiť len bankovým prevodom realizovaným naším partnerom 2Take.it Sp. z o.o. so 

sídlom vo Varšave. Používateľovi nevzniknú žiadne poplatky. 

6. Žiadosti o peňažné prostriedky budú vybavené do 30 pracovných dní od predloženia dokladu o kúpe. 

7. Používatelia nemôžu súčasne využívať program „Záruka vrátenia peňazí 60 dní“ a program „Braun 

Cashback“. 

 

5) Mechanizmus ponúkaného vrátenia peňazí: 

 

Mechanizmus vrátenia peňazí za nákupy Braun je uvedený nižšie. 

https://www.pg.com/privacy/czech/privacy_statement.shtml#preferences
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 1. krok: Používateľ si kúpi produkt, na ktorý sa vzťahuje akcia  

 2. krok: Používateľ sa zaregistruje/prihlási na https://mujsvet-pg.cz/ 

 3. krok: Používateľ prejde na stránku s ponukami https://mujsvet-pg.cz/ponuky a vloží si kupón do 

košíka  

 4. krok: Používateľ nahrá doklad o kúpe prostredníctvom mobilného telefónu alebo počítača 

 5. krok: Používateľovi vrátime peniaze priamo na jeho bankový účet  

Uvedený program vrátenia peňazí sa vzťahuje na nasledujúce značky: 

Braun 
 

Podmienky na vrátenie peňazí spĺňajú nasledujúce produkty: 

 

Názov tovaru značky Braun Čiarový kód EAN  

Braun Series 9 MBS9 dizajnová edícia 4210201320272 

BRAUN Series 9 9399 zlatý 4210201278481 

BRAUN Series 9 9390cc strieborný 4210201195610 

BRAUN Series 9 9365cc uhľovosivý 4210201273677 

BRAUN Series 9 9355s chrómový 4210201199755 

BRAUN Series 9 9350s strieborný 4210201279112 

BRAUN Series 9 9340s čierny 4210201199793 

BRAUN Series 9 9330s strieborný 4210201199816 

BRAUN Series 9 9325s sivý 4210201199830 

BRAUN Series 8 8385cc čierny/modrý 4210201198789 

BRAUN Series 8 8365cc čierny/modrý 4210201273356 

BRAUN Series 8 8350s strieborný/modrý 4210201198864 

BRAUN Series 8 8345s čierny/modrý 4210201198888 

BRAUN Series 8 8330s strieborný/modrý 4210201198918 

BRAUN Series 8 8325s čierny/modrý 4210201195900 

Braun Series 7 MBS7 dizajnová edícia 4210201320531 

BRAUN Series 7 7200cc strieborný 4210201244004 

BRAUN Series 7 4200cs strieborný 4210201290377 

BRAUN Series 7 1000s čierny 4210201242499 

BRAUN Series 7 1000s strieborný 4210201242345 

BRAUN Series 6 7650cc čierny 4210201289944 

BRAUN Series 6 7500cc modrý 4210201289845 

BRAUN Series 6 4500cs čierny 4210201240921 

BRAUN Series 6 1500s modrý 4210201240167 

BRAUN Series 6 1200s červený 4210201289715 

BRAUN Series 6 1000s čierny 4210201241119 

BRAUN Silk-expert Pro 5 PL5137 4210201220916 

BRAUN Silk-expert Pro 5 PL5124 4210201234470 

BRAUN Silk-expert Pro 5 PL5117 4210201212577 

BRAUN Silk-expert Pro 5 PL5014 4210201212348 

BRAUN Silk-expert Pro 3 PL3132 4210201211211 

BRAUN Silk-expert Pro 3 PL3012 4210201211099 

BRAUN Silk-expert Pro 3 PL3011 4210201211075 

https://mujsvet-pg.cz/
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BRAUN Silk-expert Pro 3 PL3111 4210201211150 

Braun Silk-épil MBSE9 Flex dizajnová edícia 4210201320333 

Braun Silk-épil 9 Flex Beauty Set 9300 4210201236696 

Braun Silk-épil 9 Flex Beauty Set 9100 4210201236634 

Braun Silk-épil 9 Flex 9030 4210201234838 

Braun Silk-épil 9 Flex 9020 4210201234807 

BRAUN Silk-épil 9 Flex 9010 4210201234784 

Braun Silk-épil 9 Flex 9002 4210201234746 

BRAUN Silk-épil 9 9-995 Beauty Set 4210201222996 

Braun Silk-épil 9 MBSE9 dizajnová edícia 4210201320319 

BRAUN Silk-épil 9 9-990 SensoSmart 4210201190301 

BRAUN Silk-épil 9 9-980 SensoSmart 4210201190189 

BRAUN Silk-épil 9 9-890 SensoSmart 4210201190325 

BRAUN Silk-épil 9 9-880 SensoSmart 4210201190202 

BRAUN Silk-épil 9 9-870 SensoSmart 4210201190448 

Braun Silk-épil SensoSmart 9 9-720 ružovozlatý 4210201285267 

Braun Silk-épil 9 9-710 fialový 4210201285182 

BRAUN Silk-épil 9 9-700 SensoSmart 4210201190493 

 

Peniaze sa vracajú na základe kúpnej ceny výrobku uvedenej na fotografii predloženého dokladu o kúpe 

podľa nasledujúceho systému zliav: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maloobchodník/veľkoobchodník/distribútor môže na základe vlastného uváženia rozhodovať o všetkých cenách, ďalšom predaji 
alebo obchodovaní. 

 
Doba platnosti programu: 3. decembra 2020 – 31. januára 2021. 
 

 

6) Podmienky účasti: 
 

1. Využívanie programu vrátenia peňazí sa vráti všeobecnými zmluvnými podmienkami spoločnosti P&G 

http://www.pg.com/sk_SK/terms_conditions/index.shtml, predovšetkým nasledujúcimi zmluvnými 

podmienkami. Spoločnosť P&G si vyhradzuje právo vylúčiť používateľov z programu vrátenia peňazí 

a platformy https://mujsvet-pg.cz/, ak porušia tieto zmluvné podmienky alebo právne predpisy, či ak je 

ich konanie inak nečestné alebo môže mať škodlivé následky. 

2. Používatelia sa zdržia odosielania obsahu s vírusmi, trójskymi koňmi, červami, malvérom, botmi, 

spajvérom alebo iným počítačovým kódom určeným na poškodenie, narušenie alebo neoprávnené 

získavanie, preberanie kontroly nad systémami, údajmi alebo informáciami; 

3. používatelia sa zdržia prenosu vizuálnych prvkov, textov, fotografií, obrázkov, videí, zvukových 

sekvencií alebo iného materiálu, ktorý predstavuje nevyžiadanú poštu, spam, reklamu, reklamný 

softvér, reťazové správy, pyramídové hry a/alebo komerčné ponuky alebo takého, ktorý porušuje práva 

Cena výrobku Braun vrátane DPH* 
Hodnota vrátenia peňazí v 

EUR 

120 – 199 EUR  20 

200 – 279 EUR 30 

280 – 359 EUR 40 

360 – 439 EUR 60 

440+ EUR 80 

http://www.pg.com/sk_SK/terms_conditions/index.shtml
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(vrátane autorských práv, ochranných známok, obchodného tajomstva alebo osobných či majetkových 

práv tretích strán) a súkromie tretích strán, ktoré zobrazuje, odvoláva sa alebo podnecuje k trestným 

činom, či ktorý by mohol mať za následok finančnú zodpovednosť, alebo by mohol porušovať miestne, 

národné, federálne alebo medzinárodné zákony a nariadenia; 

4. používatelia sa zdržia odosielania grafických prvkov, textov, fotografií, obrázkov, videí, zvukových 

nahrávok a iného materiálu s urážlivým, škodlivým, zastrašujúcim, obťažujúcim, rasistickým, 

sexuálnym, nenávistným alebo násilným obsahom. 

5. Ak máte dôvodné podozrenie alebo ak ste zaznamenali neoprávnené použitie svojho účtu, okamžite 

nás o tom informujte na 

adrese:https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=cz&Language=cs&

Brand=P%26G#brandListDiv  

 

7) Ukončenie programu 
 

Trvanie akcie: od 3. decembra 2020 do 31. januára 2021. 31. januára. 2021 je posledný deň, z ktorého 

možno zaregistrovať doklady o kúpe do programu vrátenia peňazí. Po 31. januári 2021 má používateľ 

maximálne 15 dní na to, aby priložil doklad o kúpe uskutočnenej v posledný deň akcie 31. januára 2021, 

ak počet využitých kupónov v programe vrátenia peňazí nepresiahne 480 (štyristoosemdesiat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ak k tomu dôjde, budeme vás jasne informovať o predčasnom dátume ukončenia programu. Oznámenie 

vám pošleme e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri vytváraní svojho účtu na stránke 

https://mujsvet-pg.cz/ Spoločnosť P&G nezodpovedá za to, ak vami uvedenú e-mailovú adresu už 

nepoužívate, ak si správu neprečítate, nedostanete ju z technických príčin, za ktoré nezodpovedá 

poskytovateľ služieb elektronickej pošty, alebo z dôvodu poruchy vášho zariadenia, alebo ak sa správa 

automaticky presunie do priečinka nevyžiadanej pošty. 

 
 

8) Rozhodné právo a jurisdikcia: 

 
Tieto podmienky a spory alebo reklamácie z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace, týkajúce sa ich účelu 

alebo procesov (vrátane súdnych sporov alebo reklamácií, ktoré nie sú upravené v zmluve), budú riešené a 
interpretované v súlade so slovenským právom a súdmi podľa miestnej príslušnosti používateľa. 

 
 

Organizátori:  

Procter & Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko; 

 2Take.it Sp. z o.o., Wyrzyska 9A, 02-455 Varšava, Poľsko. 

 

Program je k dispozícii pre každú obchodnú/maloobchodnú sieť na Slovensku, ktorá ponúka vyššie 

uvedené produkty značky Braun a kúpila ich v rámci oficiálnej distribúcie spoločnosti Procter & 

Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.  

Zoznam obchodov/maloobchodných reťazcov zahrnutých do oficiálnej distribúcie spoločnosti Procter & 

Gamble, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava k 3. decembru 2020: 

Cena výrobku Braun vrátane DPH 
Hodnota vrátenia peňazí v 

EUR 

Počet dostupných kupónov 

120 – 199 EUR  20 100 

200 – 279 EUR 30 80 

280 – 359 EUR 40 80 

360 – 439 EUR 60 100 

440+ EUR 80 120 

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=cz&Language=cs&Brand=P%26G#brandListDiv
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Č. Obchod 

1 agem.sk 

2 andreashop.sk 

3 ALZA (alza.sk) 

4 braunobchod.sk 

5 DATART (datart.sk) 

6 drmax.sk 

7 EURONICS (euronics.sk) 

8 DOMOSS (domoss.sk) 

9 TPD (tpd.sk) 

10 hej.sk 

11 holime.eu 

12 mall.sk 

13 NAY (nay.sk)  

14 notino.sk 

15 OKAY (okay.sk) 

16 PLANEO ELEKTRO (planeo.sk) 

 

 

 

 


