Pravidlá KOLESA ŠŤASTIA
Pravidlá pre poskytovanie zliav v rámci predajov ABLER, s.r.o. v
zlavovej akcii “ KOLESA ŠTASTIA 2021“ (dalej len „Pravidlá“)
Spoločnosť ABLER, s.r.o., so sídlom Malodvornická 22, 929 01, Dunajská Streda, IČO:
44 499 396, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 22939/T (ďalej len „Usporiadateľ“) usporiada v období od 03. 05. 2021 do
30. 06. 2021 zľavovú akciu KOLESO ŠŤASTIA 2021 (ďalej len „Akcia“) s týmito
pravidlami:
1) Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým
pobytom a s adresou doručenia na území Slovenskej republiky

2) Do Akcie bude zaradená každá fizická osoba /zákazník, ktorý v období Akcie zakúpi
vybraný tovar a to len Tehlový obklad, Kamenný obklad, Sadrový obklad
a Naturálny kameň, ktorý je zaradený do Akcie, pričom minimálna hodnota nákupu
zákazníka je stanovená čiastkou vo výške 120 euro vrátane DPH (celková predajná
cena vybraného tovaru zaradeného do Akcie, účtovaná na jednom doklade), a to
v predajni usporiadateľa. Točením na Kolese šťastia si zákazník stanoví výšku zľavy,
ktorá sa uplatní na ním zakúpený výrobok. Jedná sa teda o spôsob stanovenia
konečnej výšky kúpnej ceny výrobku.
3) Nákup musí byť uskutočnený v predajni Usporiadateľa, nie za použitia prostriedkov
komunikácie na diaľku či mimo obvyklé obchodné priestory Usporiadateľa. Akcia sa
nevzťahuje na ďalej uvedený tovar: predávaný v e-shope, drevené obklady,
čalúnené panely a na príslušenstvo ( Lepidlo, škárovačka, impregnátor a ost. )
4) Každý Účastník má možnosť získať zľavu na všetky do Akcie zaradené výrobky vo
výške 5 až 40 % z predajnej ceny (ďalej len „Zľava“). Zľava sa vzťahuje na všetok tovar
vystavený a ponúkaný, zaradený do Akcie. Zľava sa odčíta z predajnej ceny tovaru
platí to aj na ceny akciových produktov.
.
5) Zľava sa neposkytuje Účastníkom, ktorých chovanie bude oblastným manažérom
predaja alebo vedúcim predajne posúdené ako podvodné, nekalé, špekulatívne alebo
v rozpore s dobrými mravmi, s cieľom ovplyvniť výsledok točenia na Kolese šťastia
alebo inak obchádzať tieto Pravidlá.
6) Každý zákazník, ktorý nemá záujem točiť na Kolese šťastia, môže kúpiť tovar za

aktuálnu predajnú cenu vybraného tovaru. V tomto prípade zákazník pokladníkovi na
predajni Usporiadateľa oznámi, že nemá záujem točiť na Kolese šťastia.
7) Účastník, ktorý sa rozhodne podľa týchto Pravidiel získať Zľavu na vybraný tovar za
pomoci točenia na Kolese šťastia, postupuje nasledujúcim spôsobom:
a) Účastník oznámi na pokladni predajne Usporiadateľa, že má záujem získať Zľavu
točením na Kolese šťastia.

b)Pokladník vypíše na dodací list zákazníkom vybraný tovar a určí konečnú cenu
podľa MOC STEGU 2021 z ktorej sa bude odrátavať získaná zľava vytočená na kolese
šťastia.
c) Vo vyhradenom priestore Kolesa šťastia môže byť iba Účastník a poverený
pracovník predajne.
d) Účastník vytočí Zľavu tak, že otočí kotúčom Kolesa šťastia takým spôsobom, aby
sa Koleso šťastia otočilo minimálne 2 krát dookola svojej stredovej osy, a to v smere
hodinových ručičiek. Po samovoľnom zastavení kolesa ukáže ukazovatko výšku
dosiahnutej zľavy v %. Každý Účastník môže točením na Kolese šťastia získať Zľavu
vo výške 5 až 40 % z celkovej predajnej ceny vybraného tovaru.
e) Vytočenú Zľavu poverený pracovník predajne zapíše na Dodací list a potvrdí ju
svojím podpisom.
f) Po predložení Dodacieho listu na pokladni predajne Usporiadateľa pokladník odráta
Účastníkovi získanú zľavu na vybraný tovar. A vystavý pokladničný blok.
8) V prípade nejasného ukázania výšky Zľavy rozhodne oblastný manažér predaja
alebo vedúci predajne, a to v prospech Účastníka.
9) Jeden Účastník môže točiť na Kolese šťastia iba jedenkrát.

10) V období trvania Akcie nie je možné kombinovať zľavu vytočenú na Kolese šťastia
s ostatnými akčnými výhodami a zľavami poskytovanými Usporiadateľom, ak Pravidlá
nestanovia inak.
11) Vstupom do Akcie sa všetci Účastníci zaväzujú dodržovať tieto Pravidlá, ktoré sú
uverejnené v predajni Usporiadateľa.
12) V prípade akýchkoľvek námietok má Usporiadateľ právo konečného rozhodnutia.

13) Z účasti na Akcii sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby.
14) Účastníci nie sú oprávnení požadovať miesto Zľavy peňažné či akékoľvek iné
plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči Účastníkom inak zaviazaný a Účastníci nemajú
nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než sú uvedené v týchto
Pravidlách.
15) Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady zmeniť dobu trvania Akcie, Akciu
ukončiť, odložiť, prerušiť alebo predĺžiť i opakovane, jednostranne zmeniť alebo
doplniť tieto Pravidlá, a to po celou dobu trvania Akcie.
16) Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek skontrolovať, či Účastník splnil všetky
podmienky pre účasť v Akcii a získanie Zľavy.
17) Tieto Pravidlá a právne vzťahy medzi Usporiadateľom a Účastníkom sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto podmienky boli schválené a podpísané Organizátorom dňa 29.04.2021

