
AKCIA SPOLOČNOSTI AUDIO-TECHNICA 
TÝKAJÚCA SA VRÁTENIA PEŇAZÍ  – ZMLUVNÉ 

PODMIENKY 
ČLÁNOK 1 – ÚČASTNÍCI 

1.1 Táto akcia je určená iba osobám a subjektom so sídlom 

v Anglicku,Írsku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku, 
Španielsku, Švajčiarsku, Nemecku, Fínsku, Švédsku, Dánsku, Nórsku, 

Bulharsku, Litve, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a 

Slovensko. Účastník („účastník“) je osoba alebo právna osoba, ktorá má 

sídlo v Anglicku,Írsku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku, 
Belgicku, Španielsku, Švajčiarsku, Nemecku, Fínsku, Švédsku, 

Dánsku, Nórsku, Bulharsku, Litve, Českej republike, Maďarsku, 

Rumunsku, Poľsku a Slovensko. Zamestnanci spoločnosti Audio-

Technica, jej dcérskych spoločností, ich rodinní príslušníci, zástupcovia a 

ostatné strany, ktoré sa priamo podieľajú na tejto akcii, sa jej nie sú 
oprávnené zúčastniť. Akcia je určená iba účastníkom, ktorí uskutočňujú 

nákup pre svoje vlastné použitie, t.j. koncovým užívateľom.Spoločnosť 

Audio-Technica si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu 

overiť oprávnenosť účastníkov a/alebo vylúčiť účastníkov podľa vlastného 

uváženia. Predajcovia nesmú predkladať žiadosti v mene svojich zákazníkov. 

ČLÁNOK 2 – AKO SA ZÚČASTNIŤ AKCIE 

2.1 Táto akcia je určená zákazníkom s cieľom umožniť im, aby si mohli 
zakúpiť požadované zariadenia v zúčastnených obchodoch. Aby mal účastník 

nárok na vrátenie peňazí, musí si zakúpiť produkt uvedený v článku 3.1 

v Anglicku,Írsku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku, 

Španielsku, Švajčiarsku, Nemecku, Fínsku, Švédsku, Dánsku, Nórsku, 
Bulharsku, Litve, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a 

Slovensko od autorizovaného a zúčastneného predajcu produktov 

Audio-Technica.  

2.2. Ak chcete využiť túto akciu, musíte uskutočniť nákupy 
medzi 1. októbrom 2020 a  31. januára 2021 (vrátane). Akcia sa 

nevzťahuje na žiadne použité, renovované alebo upravené zásoby tovaru. 

Žiadosť o vrátenie peňazí je možné podať iba prostredníctvom webovej 
stránky cashback.audio-technica.eu  

2.3 Počas akcie je maximálny možný počet produktov, ktoré spĺňajú 

podmienky, a na ktoré si účastník môže uplatňovať nárok, 5. Na vybraný 

produkt je možné uplatniť iba 1 nárok. 

 2.4 Úplne a správne vyplnené formuláre žiadosti, spolu s kópiou pôvodného 

potvrdenia o nákupe a pôvodného čiarového kódu vystrihnutého z obalu 

https://cashback.audio-technica.eu/


produktu, na ktorý sa vzťahuje akcia, musia byť doručené najneskôr 

do 14. február 2021 online podaním prostredníctvom formulára žiadosti 
dostupného na webovej stránke cashback.audio-technica.eu. Budete požiadaní o 

poskytnutie osobných údajov vrátane platobných údajov. Po prijatí žiadosti 

bude e-mailom odoslané potvrdenie o prijatí. 

 

2.5 Každá žiadosť o vrátenie peňazí je obmedzená na jedno použitie a 
nemôže byť predložená v spojení s akoukoľvek inou akciovou poukážkou 

alebo ponukou na vrátenie peňazí vo vzťahu s akýmkoľvek produktom 

spoločnosti Audio-Technica , ako je uvedené v článku 3.1. 

2.6 Dôkazom o zakúpení by mala byť čitateľná kópia dokladu o zakúpení u 
predajcu alebo faktúry s DPH, na ktorej bude jasne uvedené meno predajcu, 

dátum zakúpenia, názov produktu a kúpna cena. Dokumentácia predložená 

vo vzťahu s touto ponukou nebude účastníkom vrátená. 

2.7 Spoločnosť Audio-Technica  uskutoční vrátenie peňazí, ako je 
uvedené v článku 3.1 , prevodom BACS do 28 dní od potvrdenia vášho 

nároku. Usporiadateľ uskutoční bankový prevod iba na účet, ktorý je 

zriadený v krajine, v ktorej ste zakúpili produkt od spoločnosti Audio-

Technica. 

2.8 Otázky týkajúce sa kampane a otázky týkajúce sa vašej žiadosti je 
možné zasielať na e-mailovú adresu audio-technica@promotion-update.com.  

  

ČLÁNOK 3 – VRÁTENIE PEŇAZÍ 

3.1 Ponuka vrátenia peňazí vo vzťahu k príslušným produktom je uvedená nižšie: 

 

Názov modelu Hodnota vrátenej sumy v miestnych 

menách 

ATH-M50xBT  

 
€20 

ATH-ANC900BT 

 
€30 

ATH-SR50BT 

 
€20 

ATH-CKS5TW 

 
€15 

https://cashback.audio-technica.eu/
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ATH-LPW30TK 

 
€25 

ATH-LPW50PB 

 
€30 

ATH-LP5x 

 
€30 

 

 3.2 Formulár žiadosti o vrátenie peňazí nie je možné vymeniť za peňažnú 

hotovosť.  

3.3 Ak vyplatenie vrátenej sumy peňazí predstavuje zdaniteľnú výhodu, 
daňovú povinnosť nesie príjemca. Ak vám v súlade s tým banka naúčtuje 

poplatky, tieto poplatky banka odpočíta od vrátenej sumy peňazí. 

3.4 V prípade, že zákazník vráti produkt predajcovi, účastník nemá nárok na 

vrátenie peňazí a akákoľvek žiadosť bude následne zamietnutá. Aby sa 
predišlo pochybnostiam, toto ustanovenie nijakým spôsobom nezakazuje 

zákazníkovi, aby si uplatňoval svoje práva vyplývajúce z príslušného 

právneho predpisu alebo zo záruky. 

ČLÁNOK 4 - USPORIADATEĽ 

4.1 Usporiadateľom je: spoločnosť Audio-Technica Europe Usporiadatelia 

si vyhradzujú právo akciu kedykoľvek zrušiť. 

ČLÁNOK 5 - ÚDAJE 

Počas registrácie poskytne účastník svoje osobné údaje spoločnosti Audio-

Technica, ktoré sa následne prevedú do kancelárie spoločnosti Audio-

Technica  a jej zástupcom, s cieľom uskutočnenia akcie a vykonávania 

analýzy marketingu a kontroly kvality.Spoločnosť Audio-Technica a jej 
zástupcovia sú zodpovední za bezpečné uchovávanie, spracúvanie a prenos 

osobných údajov účastníka plne v súlade s platnými miestnymi právnymi 

predpismi a nariadeniami v oblasti ochrany údajov. Registráciou účastník 

poskytuje svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Začiarknutím 
príslušného políčka v online registračnom formulári účastník tiež poskytuje 

svoj súhlas usporiadateľovi, subjektom spoločnosti Audio-Technica  

a/alebo ich zástupcom, aby spracúvali jeho údaje na účely poradenstva 

účastníkom o ostatných akciách, nových produktoch a služieb, a na 
vykonávanie budúcej analýzy marketingu a kontroly kvality. Zakaždým, keď 

dostanete akúkoľvek propagačnú elektronickú komunikáciu, budete mať 

možnosť odhlásiť sa. Účastníci majú právo nahliadnuť do informácií, ktoré o 



nich usporiadateľ uchováva, a požiadať o ich opravu. Žiadosti by sa mali 
predkladať usporiadateľovi na e-mailovú adresu audio-technica-

unsubscribe@promption-support.com.  

Na účely tejto akcie poverí spoločnosť Audio-Technica túto agentúru na 

podporu predaja (ďalej len „AGENTÚRA“): 

Benamic 

IDA Business & Technology Park, 

Ring Road, Kilkenny, 

Írsko 

AGENTÚRA je oprávnená spracúvať, kontrolovať a uchovávať všetky údaje 

poskytnuté v súvislosti s touto akciou týkajúcou sa vrátenia peňazí takým 

spôsobom, aby bol zaručený súlad s platnými právnymi predpismi v oblasti 

ochrany údajov. 

ČLÁNOK 6 - VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI 

6.1 Za stratené žiadosti, oneskorené žiadosti alebo za žiadosti, ktoré neboli 

doručené do dátumu uzávierky, sa neprijme žiadna zodpovednosť. 

6.2 Neúplné alebo nečitateľné žiadosti budú diskvalifikované. Účastník je 

zodpovedný za zabezpečenie toho, aby na účely vybavenia žiadostí boli 

poskytnuté dostatočné údaje. 

6.3 Spoločnosť Audio-Technica nie je zodpovedná za žiadne náklady, ktoré 

vzniknú účastníkovi v súvislosti s akciou. 

6.4 Spoločnosť Audio-Technica nie je zodpovedná za žiadne oneskorené 

žiadosti akejkoľvek povahy v súvislosti s touto akciou. 

6.5 Spoločnosť Audio-Technica  nie je zodpovedná za žiadny prípad 

nesplnenia tejto ponuky, ak je takéto nesplnenie spôsobené akýmikoľvek 

neočakávanými okolnosťami predstavujúcimi vyššiu moc (t.j.: nad rámec 
primeranej kontroly spoločnosti Audio-Technica) a/alebo za žiadne 

udalosti, ktoré bez zavinenia ktorejkoľvek strany znemožňujú vykonanie 

ponuky alebo zapríčiňujú jej nedostatočné uplatnenie. 

6.6 Spoločnosť Audio-Technica  si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto 
akciu a/alebo jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez toho, aby jej 

vznikla akákoľvek zodpovednosť. 

ČLÁNOK 7 - JURISDIKCIA 

mailto:audio-technica-unsubscribe@promption-support.com
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7.1 Tieto zmluvné podmienky sa riadia právnymi predpismi krajiny, v ktorej ste produkt zakúpili, a patria 
do výlučnej jurisdikcie príslušných súdov tejto krajiny. 
 


