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Úplné podmínky a pravidla akce s názvem
„Praní bez přemýšlení.“
a
Úplné podmínky pro prodloužení záruky
invertorového PowerDrive motoru

Společnost GORENJE spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO:
40612244, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 2627
(dále jen „společnost Gorenje“) organizuje akci v termínu od 01. 02. 2019 do 30. 04. 2019 v celé síti
svých smluvních obchodních partnerů na území České republiky (dále jen „doba trvání akce“).

I. Úvodní informace
1. Účelem těchto pravidel je úplná a jasná úprava podmínek akce „Praní bez přemýšlení.“ (dále jen
„akce“). Tyto pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla této
akce (dále jen „pravidla akce“).
II. Podmínky akce
1. Společnost GORENJE spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO:
40612244, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka
2627 (dále jen „společnost Gorenje“) organizuje akci v termínu od 01. 02. 2019 do 30. 04. 2019
v celé síti svých smluvních obchodních partnerů na území České republiky (dále jen „doba trvání
akce“).
III. Podmínky zapojení do akce ze strany zákazníka
1. Společnost Gorenje nabízí svým zákazníkům níže uvedené akční výhody:
a) zákazník získá 3 litry tekutého pracího prostředku Woolite Delicate, Wool k zakoupené
pračce z nové generace WaveAcitve viz seznam v bodě VI.1.1., dále jen „dárek k nákupu“.
Dárek k nákupu bude součástí zakoupené pračky.
b) pro další pohodlí a ochranu zakoupené pračky z nové generace WaveActive může zákazník
vedle zákonné záruky využít i doplňkovou 15letou záruční dobu pro invertorový PowerDrive
motor. Vztahuje se výrobky uvedené viz seznam v bodě IV.3.
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IV. Ostatní podmínky akce
IV.1. Zákazník získává zdarma 3 litry tekutého pracího prostředku Woolite Delicate, Wool
k zakoupené pračce z nové generace WaveAcitve .
Zákazník získává zdarma 3 litry tekutého pracího prostředku Woolite Delicate, Wool, dále jen
„dárek k nákupu“ k zakoupené pračce z nové generace WaveAcitve. Dárek k nákupu bude součástí
zakoupené pračky.
IV.2.1. Seznam praček, na které se vztahuje akce:
729288
729369
729290
729373
729291
729374
729375
729376
731861
729384
729385

IV.3.

WP60S3
WP62S3
WP703
WP723
WE60S3
WE62S3
WE64S3
WEI62S3
W2EI72S3
WE723
WE743

729390
729395
731862
731863
731864
729405
729410
731865
729412
729414

WEI823
WA62S3
W2A64S3
W2A72S3
W2A824
WA844
WS74S4N
W2S846LN
WS947LN
WS168LNST

Možnost prodloužení záruky na 15 let pro pračky
Pro další pohodlí a ochranu zakoupené pračky z nové generace WaveActive může zákazník vedle
zákonné záruky využít i doplňkovou 15letou záruční dobu pro invertorový PowerDrive motor.
Vztahuje se na níže uvedené výrobky:
729376
731861
729390
729395
731862
731863

WEI62S3
W2EI72S3
WEI823
WA62S3
W2A64S3
W2A72S3

731864
729405
729410
731865
729412
729414

W2A824
WA844
WS74S4N
W2S846LN
WS947LN
WS168LNST

IV.3.1. Záruční podmínky se vztahují na invertorové PowerDrive motory v pračkách koupených a
používaných na území České republiky, nikoli na celou pračku, v prodloužené záruční době nelze
požadovat výměnu celé pračky a to ani při opakované reklamaci invertorového PowerDrive
motoru pračky.
IV.3.2. Tato záruka pokrývá výhradně invertorový PowerDrive motor. V rámci záruky se odstraní
veškeré závady, které jsou výsledkem materiálních závad a/nebo výrobních závad.
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IV.3.3. Záruka nepokrývá pracovní náklady a náklady na cestování servisního pracovníka. Tyto
náklady se budou účtovat dle ceníku platného v době domáhání se záručních práv.
IV.3.4. Aby spotřebitel obdržel záruční list, je povinen zaregistrovat zakoupené zboží na webových
stránkách www.gorenje.cz. Registraci musí vykonat v průběhu 8 týdnů po vystavení faktury.
V případě, že nemá spotřebitel připojení k internetu, registraci může uskutečnit prostřednictvím
call centra společnosti Gorenje na čísle 800 105 505. Registrací výrobku spotřebitel prohlašuje, že
byl v souladu s ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů řádně informován/a o zpracování svých osobních údajů a že se zpracováním osobních
údajů souhlasí. Po uskutečnění registrace si musí spotřebitel záruční list vytisknout. Spolu
s fakturou představuje záruční list základ pro domáhání se záruky. V případě, že se objeví závady
na motoru v průběhu záruční doby, spotřebitel musí použít záruční list a fakturu při uplatnění
reklamace, uplatnění reklamace je možné učinit v kterékoliv provozovně prodávajícího.
IV.3.5. Záruka se považuje za neplatnou v případě vzniku závady na invertorovém PowerDrive
motoru v důsledku:
a. nepostupování v souladu s pokyny pro používání,
b. oprav uskutečněných neautorizovanými osobami,
c. použití součástí na výrobek, které nejsou originální,
d. nevhodného zacházení s výrobkem,
e. poškození způsobeného údery kupujícího nebo třetí osoby,
f. vyšší moci (povodeň, blesky, požár, atd.),
g. používání zařízení pro obchodní a ziskové účely.
IV.3.6. Po opravě nebo výměně invertorového PowerDrive motoru se součástky, které byly
vyměněny, stávají naším majetkem a nedochází k prodloužení nebo obnovení záruční doby na
vyměněný motor či součástku motoru.
IV.3.7.Služby vykonané na základě této záruky neprodlužují nebo neobnovují záruku nebo
nezpůsobují jakékoliv změny v souvislosti se všeobecnou záruční dobou platnou pro celé
zařízení. Jakékoliv další nároky jsou vyloučeny na základě těchto záručních podmínek.
IV.3.8. Jakékoliv nároky vůči prodejci na základě kupní smlouvy pro toto zařízení zůstanou
nedotčeny.

V. Vyloučení z Akce
1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.
Z Akce jsou dále vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Pořadatel Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož budou
mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním, nebo
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jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto
rozhodnutí Pořadatele nebo Organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
VI. Ochrana osobních údajů
1. Při účasti v Akci dochází ke zpracovávání osobních údajů nezbytných pro plnění podmínek

Akce., Podmínky zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek a každý
zákazník udělil prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách
https://www.gorenje.cz/pracky-susicky-akce souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rámci
rozsahu nezbytném pro danou akci.

2. Společnost Gorenje neodpovídá za nedoručení elektronických registračních formulářů, uvedení
nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem
či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu akce, rychlost
technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s akcí nebo jejich
dostupností pro účastníky akce.
3. O jakýchkoliv reklamacích, či námitkách ohledně této akce rozhoduje s konečnou platností
společnost Gorenje. Společnost Gorenje je oprávněna kontrolovat všechny podmínky pro účast
v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí
spojenou. Společnost Gorenje si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit,
přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí
na svých internetových stránkách www.gorenje.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná
pravidla.
4. Společnost Gorenje má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový
účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla
účastníkovi vzniknout.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Tato pravidla akce nabývají účinnosti vůči třetím osobám dnem zahájení akce.
2. Osoby, které se zúčastní akce, vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas se závazností pravidel akce.
3. V případě rozporu ustanovení pravidel akce a propagačních materiálů týkajících se akce a/nebo
nejasností týkajících se výkladu těchto pravidel akce nebo propagačních materiálů akce, se
budou aplikovat příslušná ustanovení těchto pravidel akce a výklad společnosti Gorenje.

V Praze 01. 02. 2019

