


NAKUPUJTE DARČEKY CELKOM BEZ RIZIKA!  
Ďakujeme vám, že ste zvolili prvotriednu kvalitu a výkon značky Braun. Kúpili ste výrobok 
prémiovej kvality či už pre seba, alebo pre svojich blízkych. Výrobky Braun majú perfektný dizajn 
a vysokú kvalitu, ktorá zaručuje dlhoročné používanie. Sme si istí, že naše výrobky majú tú 
najvyššiu kvalitu, napriek tomu chápeme, že každý má svoje potreby a svoje očakávania. Pokiaľ 
dôjde k situácii, že nie ste s výrobkom Braun kúpeným v období platnosti akcie spokojní, máte 
možnosť ho do 60 dní od dátumu nákupu vrátiť. Výrobok vráťte v originálnom obale spolu 
s vyplneným formulárom na adresu uvedenú nižšie a my vám vrátime cenu, za ktorú ste výrobok 
kúpili. Cena nesmie byť v rozpore s podmienkami tejto akcie.  
 
Organizátor akcie: Idea Element s.r.o., Trnavská 86, 040 11 Košice, Slovenská republika,  
tel.: + 421 02/5710 1135, e-mail: informacie.im@pg.com (ďalej tiež len „Idea“).  
 
1. Do tejto propagačnej akcie 60 dní záruka vrátenia peňazí sú zaradené tieto výrobky Braun 
(pánske holiace strojčeky Series 9, Series 8, Series 7, Series 6 a Series 5; pánske zastrihávače fúzov 
BT Series 7; pánske multifunkčne zastrihávače MGK Series 7; epilátory Silk-épil 9 Flex, Silk-épil 9, 
Silk-épil 7 a Silk-épil 5; dámske tvárové epilátory s čistiacou kefkou FaceSpa Pro a výrobky na trvalé 
zníženie rastu chĺpkov Silk-expert IPL – kategória výrobku je vždy uvedená na obale) distribuované 
usporiadateľom na území Slovenskej republiky a kúpené od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 
 
2. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale a musí byť 
priložený originálny doklad o kúpe s vyznačeným dátumom nákupu (kópiu nie je možné uznať).  
V prípade, že by z akéhokoľvek dôvodu nebolo vrátenie výrobku akceptované, bude výrobok spolu 
s pokladničným dokladom vrátený na vašu adresu.  
 
3. Výrobky zaradené do tejto akcie je možné vrátiť do 60 dní od dátumu nákupu. Rozhodujúci je 
dátum podania vašej zásielky potvrdený poštou na poštovej sprievodke.  
 
4. Požiadavka na vrátenie peňazí musí byť uplatnená prostredníctvom formulára na stránkach 
www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-guarantee, a vyplnený formulár zaslaný spolu 
s výrobkom na adresu spol. Idea Element s.r.o. Požiadavka na vrátenie peňazí bude spracovaná 
najneskôr do 28 dní od dátumu prijatia výrobku, a to poukázaním na bankový účet udaný 
spotrebiteľom.  
 
5. Propagačná akcia sa týka iba zákazníkov v maloobchode, nemôžu ju využívať obchodní partneri, 
ktorí výrobok kúpia s cieľom ďalšieho predaja.  
 
6. Výška vrátených finančných prostriedkov za výrobok nepresiahne priemernú výšku 
maloobchodnej ceny za výrobok v troch najväčších maloobchodných reťazcoch v SR, v ktorých je 
výrobok v predaji. Vrátením peňazí sa rozumie odkup výrobku spoločnosťou ORBICO s.r.o., IČO: 
50 799 592, so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika (ďalej tiež len 
„Orbico“) od spotrebiteľa zaplatením kúpnej ceny za zhodnú cenu, za ktorú výrobok kúpil v SR, 
vždy za podmienok uvedených v týchto pravidlách. Vlastnícke právo k výrobku nadobúda Orbico 
uhradením kúpnej ceny za výrobok. Na vrátenie peňazí nie je právny nárok, Orbico je oprávnené 



vrátenie peňazí (odkup výrobku) od spotrebiteľa odmietnuť a produkt zaslať späť spotrebiteľovi. 
Podmienky akcie či jej trvanie je možné zo strany Orbica meniť.  
 
7. Spoločnosti ORBICO s.r.o. a Idea Element s.r.o., nezodpovedajú za poštou stratené alebo 
omeškané doručené balíky, za nekompletné či nečitateľné zásielky. Potvrdenie o odoslaní výrobku 
poštou nie je považované za jeho doručenie spoločnosti Idea Element. Z tohto dôvodu 
odporúčame spotrebiteľom zásielku na pošte poistiť proti strate.  
 
8. Prevodom na Slovenský bankový účet bude poukázaná suma, ktorá je uvedená na doklade  
o kúpe.  
 
9. Predpokladom pre vrátenie peňazí je dodržanie podmienok uvedených v podmienkach tejto 
akcie a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov spoločnosti Orbico a Idea.  
 
10. Podmienky propagačnej akcie sa nijako nedotýkajú zákonných práv zákazníka.  
 
11. Usporiadateľom propagačnej akcie je spoločnosť ORBICO s.r.o., IČO: 50 799 592, so sídlom 
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, Slovenská republika. 
 
12. Úplné znenie oficiálnych pravidiel propagačnej akcie je k dispozícii u usporiadateľa alebo  
na internetovej stránke www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-guarantee  
 
13. Účasťou na tejto propagačnej akcii a poskytnutím vyššie uvedených údajov (meno, priezvisko, 
dátum narodenia, telefónne číslo a adresa) dáva účastník akcie súhlas, aby v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti  
so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) spracovávali 
spoločnosti Orbico a Idea tieto osobné údaje:  
- meno a priezvisko  
- adresa, telefónne číslo účastníka  
- dátum narodenia účastníka 
- kúpený a vrátený typ výrobku, miesto kúpy 
- číslo bankového účtu 
 
Účelom je sprocesovanie akcie Moneyback a umožnenie vrátenia peňazí, odkúpenie výrobku  
a informovanie zákazníka o ďalších ponukách a výrobkoch spoločnosti Orbico v budúcnosti. 
Orbico a Idea môžu spracovávať a použiť vaše osobné údaje na účely tejto akcie  
a pre poskytovanie ďalších ponúk a informácií o svojich výrobkoch, reklamných ponukách vrátane 
zasielania vzoriek počas 4 rokov.  
 

14. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to 

formou zaslania e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Orbico či Idea, ktorým sú buď 

sídlo spoločnosti, alebo e-mail informacie.im@pg.com / privacy.orbicosk@orbico.com.  

http://www.braun.cz/cs-cz/promotions/money-back-guarantee
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15. Účastník má ďalej tieto práva vo vzťahu k svojim osobným údajom a spoločnostiam Orbico  
a Idea:  

• vziať vyššie udelený súhlas kedykoľvek späť,  
• požadovať od Orbico a Idea informáciu, aké osobné údaje spracováva, a žiadať kópiu 

týchto údajov,  

• žiadať od Orbico a Idea výmaz svojich osobných údajov  
• vyžiadať si v Orbico aj Idea aktualizáciu alebo úpravu, prípadne žiadať obmedzenie 

spracovania,  
• na prenositeľnosť osobných údajov 

• respektíve podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd  


