
  

Dodatok č. 1 
k pravidlám marketingovej akcie  

„ CASHBACK na práčky, sušičky bielizne a chladničky Siemens “ 
  
Účelom tohto Dodatku č. 1 je záväzná úprava marketingovej akcie „ CASHBACK na práčky, 
sušičky bielizne a chladničky Siemens “ (ďalej len "marketingová akcia" alebo "akcia"). 
 
Usporiadateľom akcie je spoločnosť BSH domáce spotrebiče, s. r. o., so sídlom Praha 5, Radlická 
350/107c, PSČ 158 00, IČ: 25126954, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, 
oddiel C, vložka 51947 (ďalej len "usporiadateľ"). 
  
Organizátorom akcie je spoločnosť Revolta, s. r. o, so sídlom Praha 7 - Holešovice, Dukelských 
hrdinov 972/20, PSČ 170 00, IČ: 27167518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, 
oddiel C, vložka 101439 (ďalej len "organizátor" ). 
 
V súlade s ustanovením čl. 7. "Záverečné ustanovenia", ods. 6. úplných pravidiel marketingovej 
akcie sa rozhodol usporiadateľ akcie upraviť tieto pravidlá, a to tak, že: 
 
I. Pôvodné znenie bodu 2 "Termín a miesto konania akcie": 
 

Akcia prebieha v termíne od od 1. 10. 2021 do 15. 12. 2021 (ďalej len „čas konania") v kamenných 
a internetových predajniach so sídlom v Slovenskej republike, resp. prevádzkovatelia týchto predajní 
majú sídlo na území  Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania Akcie").  Registrácia je možná 
v termíne od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021. 

 
sa nahrádza textom: 

 
Akcia prebieha v termíne od od 1. 10. 2021 do 15. 12. 2021 (ďalej len „čas konania") v kamenných a 

internetových predajniach so sídlom v Slovenskej republike, resp. prevádzkovatelia týchto predajní 
majú sídlo na území  Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania Akcie").  Registrácia je možná 
v termíne od 1. 10. 2021 do 28. 2. 2022. 

 
II. Časom konania súťaže v ostatných ustanoveniach úplných pravidiel marketingovej akcie je myslený 

čas konania akcie v znení tohto Dodatku č. 1. 
 
III. Táto zmena pravidiel v znení Dodatku č. 1 nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na www.akcie-

cashback.sk  
 
Ostatné ustanovenia úplných pravidiel marketingovej akcie zostávajú touto zmenou v znení Dodatku č. 
1 nedotknuté. 
 
 
V Prahe, dňa 13. 12. 2021 
. 


