
PRAVIDLÁ PROMO AKCIE 

,,Nakúp v AZ FLEXe puzdrá ROCKWOOL RW800 a získaj ceny od Helly Hansen Workwear“ 

 

1. ORGANIZÁTOROM PROMO AKCIE JE SPOLOČNOSŤ: 

AZ FLEX, s.r.o. 

Štrková 968/10C 

010 09 Žilina-Bytčica 

IČO: 36422851 

IČ-DPH: SK2021876032 

(ďalej len Predávajúci) 

Obchodným partnerom Promo Akcie je spoločnosť Rockwool Slovensko, s.r.o. 

 

2. TERMÍN PROMO AKCIE 

Promo Akcia bude prebiehať v období od 01.09.2022 do 30.11.2022. 

 

3. ÚČASTNÍCI PROMO AKCIE 

a. Účastníkom Promo Akcie (ďalej len Nakupujúci) je každý registrovaný zákazník spoločnosti AZ FLEX, 

s.r.o., ktorého výška vyfakturovaných objednávok zodpovedá nároku na získanie odmeny. 

b. Doposiaľ nezaregistrovaní zákazníci, ktorí sa chcú Promo Akcie zúčastniť, sa môžu registrovať 

v predajni AZ FLEX alebo u obchodného zástupcu. 

c. Registráciou zákazník udeľuje svoj súhlas s účasťou v Promo Akcii a s Pravidlami súťaže. 

d. Predávajúci má možnosť zrušiť účasť Nakupujúceho v Promo Akcii v prípade porušenia Pravidiel 

Promo Akcie. 

e. Organizátor Promo Akcie si vyhradzuje právo na posúdenie, či došlo ku splneniu všetkých 

stanovených podmienok. 

 

4. PRODUKTY ZARADENÉ DO PROMO AKCIE 

Produkty zaradené do Promo Akcie sú potrubné puzdrá značky ROCKWOOL RW800, v hrúbkach steny 

puzdra 20 a 30mm. Ostatné hrúbky stien nebudú zahrnuté do Promo Akcie.  

V prípade nepredvídateľných udalostí nie je Predávajúci schopný garantovať kompletnú dostupnosť 

zapojeného materiálu.  

 

5. SÚŤAŽNÁ MECHANIKA, ODMENY A VYHODNOTENIE PROMO AKCIE 

a. Odmenu získava každý registrovaný zákazník, ktorý v období 1.9.2022 – 30.11.2022 nakúpi 

v predajniach AZ FLEX alebo u svojho obchodného zástupcu vybrané produkty zapojené do akcia.  

b. Výška odmeny (hodnota tovaru HH bez DPH) v tejto PROMO AKCII zodpovedá 7% z vyfakturovanej 

čiastky z produktov zaradených do akcie (bez DPH).  



c. Po ukončení Promo Akcie Predávajúci oznámi obratom Nakupujúcemu dosiahnutú výšku hodnoty 

odmeny. Podľa dosiahnutej výšky hodnoty odmeny si Nakupujúci bude môcť vybrať zo štyroch cien 

od spol. Helly Hansen Workwear. S dosiahnutou výškou odmeny si je možné vybrať aj kombináciu 

jednotlivých cien.  

d. Nižšie je uvedený zoznam odmien – sortimentu HHWW zaradeného do Promo Akcie: 

Tričko krátky rukáv   - cena bez DPH 22,- € (s DPH 26,40 €)  

 

 

Mikina Sweatshirt, HH Graphic  - cena bez DPH 45,- € (s DPH 54 €) 

 

 

 

Nohavice Chelsea Evolution  - no. 77554 - cena bez DPH 100,- € (s DPH 120,- €) 

      - no. 77552 - cena bez DPH 110,- € (s DPH 132,- €) 

      - no. 77445 - cena bez DPH 90,- € (s DPH 108,- €) 

      - no. 77446 - cena bez DPH 100,- € (s DPH 120,- €) 

 

 

 

 

 



Mikina Chelsea Evolution( Softshell)  - cena bez DPH 130,- € (s DPH 156 €) 

 
 

  

Nakupujúci si môže vybrať za odmenu aj iný tovar zo sortimentu HHWW, ktorý je na predajni označený 

vysačkou „Akcia ROCKWOOL RW800“ a ktorý má organizátor akcie skladom. 

 

e. Nakupujúci si môže vybrať svoju odmenu do 9.12.2022. 

f. Odmeny budú odovzdané Predávajúcim do 31.1.2023. 

 

6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

a. Účasťou v Promo Akcii vyjadruje Nakupujúci svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním 

svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón, poštová adresa 

(ďalej len „osobné údaje“) na účely Promo Akcie v rozsahu a spôsobom stanoveným zákonom č. 

101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení a nariadením Európskeho Parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 a to na dobu 5 rokov od odoslania formulára alebo oznámenia poštovej adresy. 

Poskytnutie údajov je podmienkou účasti v Promo Akcii. Správcom osobných údajov je organizátor. 

b. Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím stranám v súvislosti so zasielaním výhier v rámci súťaže. 

c. Nakupujúci berie na vedomie, že má práva na: 

i. prístup ku svojim osobným údajom 

ii. opravu osobných údajov 

iii. byť vymazaný 

iv. podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov 

v. prenosnosť osobných údajov 

vi. a ďalšie práva stanovené nariadením GDPR 

d. Účasťou v Promo Akcii vyjadruje Nakupujúci svoj súhlas so zaradením osobných údajov do databázy 

Organizátora Promo Akcie, a s ich následným spracovaním na marketingové účely Organizátora. 

Nakupujúci môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to bezplatne na e-mailovej adrese 

azflex@azflex.sk. 

 

 

 

 

mailto:azflex@azflex.sk


7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

a. Výmena výhier za peňažné plnenie nie je možná.  

b. Vymáhanie výhier alebo účasti v Promo Akcii právnou cestou nie je možné. 

c. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené účasťou v Promo Akcii.  

d. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť pravidlá Promo Akcie. Pre Promo 

Akciu sú platné pravidlá Promo Akcie v znení, v ktorom sú uverejnené na internetových stránkach 

organizátora na internetovej adrese www.azflex.sk.  

e. Účasťou v Promo Akcii vyjadruje Nakupujúci svoj súhlas s pravidlami Promo Akcie. 

f. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach Promo Akcie prislúcha organizátorovi Promo Akcie.  

http://www.azflex.sk/

