Podmínky prodejní akce
„AKCE NA MĚSÍC ÚNOR 2019 “
(dále jen „Podmínky“)
Prodejní akci „AKCE NA MĚSÍC ÚNOR 2019“ (dále jen „Akce“) organizuje společnost Gorenje - real
spol. s r.o., se sídlem na adrese Praha 4, Michle, Vyskočilova 1461/2a, PSČ 141 00, IČ 49615157,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21142 (dále jen
„Organizátor“). Za tímto účelem vydává Organizátor Akce následující Podmínky pro spotřebitele.

1. Časová platnost Akce
1.1. Akce je časově omezena na kuchyňské linky objednané spotřebitelem v období 3.2. - 28. 2. 2019
včetně (dále jen „rozhodné období“).
1.2. Objednáním v rozhodném období se rozumí minimálně uzavření Smlouvy na dodání kuchyňského
setu.

2. Prodejny KUCHYNĚ gorenje
2.1. Akce je spotřebitelům nabízena v maloobchodní síti KUCHYNĚ gorenje prostřednictvím prodejen
Partnerů Organizátora a vlastních prodejen Organizátora (dále jen „Prodejce“).
2.2. Aktuální přehled prodejen maloobchodní sítě KUCHYNĚ gorenje je uveden na webové adrese
www.gorenje.cz a https://www.gorenje.cz/kuchyne/kuchynska-studia

3. Výhody Akce
3.1. Po dobu trvání Akce a při splnění podmínek níže uvedených podmínek získává konečný
spotřebitel automaticky slevu na kuchyni 25% z MOC kuchyňského nábytku.
3.2. Zároveň získává konečný spotřebitel také mimořádnou slevu v hodnotě 5% z MOC
kuchyňského nábytku za rychlé jednání a objednávku kuchyňského setu v měsíci Únoru
2019
3.3. Mimořádně v období časové platnosti akce může získat konečný spotřebitel u typu kuchyně
PREMIUM s materiálem dvířka AKRYL lesk (Nola, Soraya, Maxima, Nella) také další slevu na
kuchyni 5% z MOC kuchyňského nábytku. Podmínkou je odběr minimálně 5 ks skříní v tomto
akčním typu kuchyně a zároveň možnost zaměření prostoru (prostor již musí existovat vč.
omítnutých stěn) tak, aby bylo možné zakázku závazně objednat Prodejcem směrem
k Organizátoru akce nejpozději do 20. 3. 2019
3.4. Slevy uvedené v bodech 3.1., 3.2 a 3.3. je možné poskytovat pouze z aktuálně platných MOC
kuchyňského nábytku.
3.5. Akce se vztahuje na kompletní sortiment nábytkových dílů KUCHYNĚ gorenje – série Premium.
U série Classic je akce omezena na dřevěné díly. Na tzv. netto položky označené v technickém
katalogu kuchyní pod sloupcem „N“ se sleva nevztahuje. Sleva se také nevztahuje na vzorky,
které se vyprodávají z provozoven.
3.6. Po dobu trvání Akce získává konečný spotřebitel také slevu 10% na designové řady spotřebičů
Gorenje Ora Ïto – white / black.

Sleva se konkrétně se vztahuje na výrobky:
Ora Ito
GV60ORA W/B, BO617ORA W/B, BO637ORA W/B, BO658ORA W/B, BOP747ORA W/B,
BCM547ORA W/B, BCS547ORA W/B, BM235ORA W/B, IT635ORA W/B, WHI943ORA W/B,
WHI643ORA W/B, WD141WG, WD141BG, NRK612ORA W/B, NRK612ORA W-L/B-L, příp.
doprodejové modely DKG 552 ORA W/S - doprodej, DPR ORA WL - doprodej, DPR ORA-E doprodej
3.7. Po dobu trvání Akce získává konečný spotřebitel navíc automaticky slevu 5% z doporučených
MOC pracovních desek a doplňků zn. Polyform. Tato sleva bude poskytnuta výhradně při
odběru spolu s kuchyňskou linkou bez ohledu na hodnotu kuchyně či hodnotu objednávky zn.
Polyform.

4. Objednávky v Akci
4.1. Objednáním se rozumí podepsání Smlouvy o dílo a provedení úhrady první zálohové platby
definované Smlouvou o dílo v tzv. rozhodném období, nejpozději však v den ukončení Akce.
4.2. Smlouvu o dílo lze podepsat s nejpozdějším termínem dodání „plus“ 25 kalendářních týdnů (KT)
ode dne vložení smlouvy do SW systému Organizátora.
4.3. Montáž a ostatní služby jsou nabízeny dle platného ceníku služeb Prodejců.

5. Informace k dalším výhodám nabízených spolu s Akcí
5.1. Informace k nabídce – „návrh kuchyně zdarma“
Návrhem zdarma je myšleno vyhotovení základní vizualizace kuchyňské linky a prezentace ceny
a to na prodejně, bez předání či zaslání jakýchkoliv podkladů. Samotné zpracování návrhu
kuchyně je zdarma a je nezávazné. Zpoplatněno je předání či elektronické odeslání jakékoliv
dokumentace návrhu.
Cena dalších služeb spojených s návrhem kuchyně je zpoplatněna dle platného ceníku služeb
prodejny a při objednání kuchyňského setu se odečítá z ceny zakázky.

6. Informace k nabídce - „Záruka 5 let“
6.1. Záruka na kuchyňský nábytek KUCHYNĚ gorenje – u řady Premium i Klasik je 5 let vč. kování
Blum.
6.2. Spotřebiče a jejich obecně platné zákonné záruční lhůty je možné prodloužit prostřednictvím
účasti v programu „Gorenje Optimal servis 5 let“.
Prodejce může nabídnout zákazníkovi ke koupi spotřebičů značky Gorenje speciální kupón
Gorenje Optimal servis 5 let s prodlouženou zárukou na spotřebiče za cenu 1.000,- Kč vč. DPH.
Zakoupením tohoto kupónu, zákazník získává po dobu dalších 36 měsíců (nad rámec zákonné
záruční lhůty) nárok na bezplatnou výměnu, nebo opravu níže uvedených součástí výrobku, práci
a výjezd smluvního servisního technika Gorenje spol. s r.o. Nevzniká však nárok na výměnu
výrobku v případě opakovaných oprav apod.
Gorenje Optimal servis 5 let lze uplatnit pouze na výrobky uvedené na český trh společností
Gorenje spol. s r.o. Podmínkou platnosti Gorenje Optimal servis 5 let je registrace do 14 dnů od
data zakoupení výrobku na www.gorenje.cz/registrace
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Rozsah záruky:
a) Chladničky a mrazničky – na funkci chladícího okruhu, tj. kompresor (kromě relé, ochrany a
elektrické instalace kompresoru), kondenzátor, výparník, filtrdehydrátor, kapilára, spojovací
potrubí
b) Pračky a sušičky – na elektromotor, aquastop, napouštěcí elektro ventil, termostat, teplotní
senzor, hadice přívodní
c) Myčky – na topné těleso, termostat, vypouštěcí čerpadlo, prorezavění nádrže myčky
d) Volně stojící sporáky a vestavné trouby – na programovatelné hodiny, topná tělesa trouby,
varné zóny sklokeramických desek, ventilátor, spínače, sklokeramické varné desky s výjimkou
mechanického poškození desky způsobené používáním, které je v rozporu s návodem pro
obsluhu, funkčnost plynových hořáků, elektrické zapalování hořáků, pojistky plynových
hořáků, popraskání smaltu trouby
e) Varné desky sklokeramické a indukční – na elektronický modul, přepínače, indikátor
zbytkového tepla, termostat, varné zóny, pojistku, sklokeramickou varnou desku s výjimkou
mechanického poškození desky způsobené používáním, které je v rozporu s návodem
k používání.
Gorenje Optimal servis 5 let nelze uplatnit při běžném opotřebení výrobku, nebo jeho částí (např.
filtry, přirozené změny barvy plastů atd.)
6.3. Zákonná záruční lhůta na spotřebiče i její prodloužení účasti v programu „Gorenje Optimal servis
5 let“, jejíž podmínky jsou uvedená v bodě 6. 2. je platná výhradně pro spotřebiče nainstalované
v domácnosti. V případě instalace mimo domácnost jako např. v profesionálních kuchyních,
v kancelářích atp., je na tyto spotřebiče poskytována výrobcem záruka pouze 6 měsíců.

7. Závěrečné informace
7.1. Organizátor poskytuje pouze slevy definované v Podmínkách Akce.
7.2. Akce je implementována Prodejci. Jiné slevy a výhody než definované v těchto Podmínkách jsou
poskytovány na vrub Prodejce.
7.3. Výhody plynoucí z Akce nelze u Organizátora vymáhat právní cestou.
7.4. Organizátor si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit.

V Praze dne 1. 2. 2019
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