
Podmienky propagačnej akcie 

Získajte fotokurz  
 

1. PROPAGOVANÉ PRODUKTY, DOBA TRVANIA AKCIE A ÚČASTNÍCI 

1.1 Táto propagačná akcia sa vzťahuje len na vybrané produkty zakúpené v 

Slovenskej republike u maloobchodného predajcu NAY v období od 15.5.2022 

do vyčerpania zásob odmeny. 

1.2 Všetci účastníci a účastníčky musia byť starší ako 18 rokov. U všetkých 

účastníkov a účastníčok sa predpokladá, že čítali tieto podmienky, súhlasia s 

nimi a sú nimi viazaní.  

1.3 Všetky produkty musia byť zakúpené v Slovenskej republike, pričom je nutné, 

aby produkty u predajcu pochádzali od oficiálneho distribútora spoločnosti 

Canon Slovakia s.r.o. 

1.4 Všetky propagované produkty musia byť nové a musí sa jednať o originálne 

produkty Canon. Použité, renovované, alebo prepracované produkty, rovnako 

tak aj produkty falšované a produkty porušujúce intelektuálne vlastníctvo 

Canon group akýmkoľvek spôsobom (napríklad, mimo iné, produkty z tzv. 

šedého dovozu) sú z tejto akcie vylúčené.  

1.5 Propagačná akcia sa vzťahuje výhradne na bezzrkadlové a zrkadlové 

fotoaparáty značky Canon, zakúpené u predajcu NAY. 

 

2 AKO SA ZAPOJIŤ DO AKCIE 

2.1 Pre účasť v akcii je potrebné zakúpiť propagovaný produkt (bezzrkadlové 

a zrkadlové fotoaparáty značky Canon) v Slovenskej republike od vybraného 

predajcu, a to v priebehu propagačného obdobia. SÚČASNE je potrebné 

podať prostredníctvom webových stránok akcie platný nárok, a to v dátume 

od 15.5.2022 do vypredania zásob a teda ukončenia propagačnej akcie. 

2.2 Nároky je potrebné podať prostredníctvom úplného a správne vyplneného 

(vrátane zadania platného sériového čísla produktu EEA) webového formuláru 

pre podanie nároku. Za týmto účelom je tiež potrebné naskenovať a pripojiť 

pokladničný doklad, alebo potvrdenie objednávky z internetového obchodu. 

Účastníci následne obdržia email s potvrdením o prijatí ich nároku.  

2.3 Canon nezodpovedá za to, keď predajca nie je schopný uspokojiť objednávky 

produktov v rámci Propagačného obdobia.  

2.4 Canon nebude spracovávať žiadne nároky, ktoré uzná za nedostatočne 

vyplnené, alebo nečitateľné. Canon nezodpovedá za žiadne oneskorené 

prijatie nároku a neúspešný príjem žiadosti.  

2.5 Je možné vzniesť len jeden nárok na odmenu. Zakúpené produkty, ktoré budú 

vrátené predajcovi (či už z dôvodu odstúpenia od zmluvy, alebo reklamácie) 



nebudú platné pre propagačnú akciu a účastníci, ktorí si za tieto produkty 

budú nárokovať odmenu, porušia pravidlá propagačnej akcie. Ak sa 

spoločnosť Canon dozvie o takomto zneužití, môže proti prípadným 

účastníkom podniknúť právne kroky.  

2.6 Nároky spoločností, či fyzických osôb, ktoré nakupujú vo väčšom množstve 

(viac ako 2 ks rovnakých modelov v priebehu propagačného obdobia) sú 

vylúčené z tejto akcie.  

 

3 OBDRŽANIE ODMENY 

3.1 Účastníci, ktorí správne vyplnili nárok na zapojenie sa do promoakcie a ich 

žiadosť bola prijatá, získajú za registrovaný produkt darček v podobe Licencie 

na fotokurz. 

3.2 Táto odmena obsahuje nasledujúce položky: 

- Licencia na fotokurz v elektronickej podobe 

- Unikátny licenčný kód 

Licenčný kód je možné uplatniť na fotokurz, uvedený na stránke 

https://fotopromo.sk/canon/fotokurz/. Licenčný kód odomkne obsah stránky 

poskytovateľa kurzu (https://www.photovia.sk) na 30 dní zadarmo. 

3.3 Odmena bude poslaná na emailovú adresu uvedenú pri registrácií a to 

najneskôr do 30 dní. 

 

 

4 PROMOTÉR  

4.1 Organizátorom akcie je spoločnosť Canon Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 

08 Bratislava 

4.2 Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť MLV | Mill Valley s.r.o. Račianska 

22/A, 831 02 Bratislava  

 

5 ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI  

5.1 V maximálnom možnom rozsahu podľa zákona nenesie spoločnosť Canon 

zodpovednosť za žiadne priame či nepriame straty, škody či zranenia 

akejkoľvek povahy, ktoré účastník utrpí v súvislosti so svojou účasťou v tejto 

akcii.  

5.2 Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť, upraviť alebo 

zmeniť túto akciu bez toho, aby pre ňu z toho vyplývali akékoľvek záväzky. 

5.3 Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo preveriť akýkoľvek nárok ohľadne 

súladu s týmito podmienkami a vyžiadať si dodatočné informácie a 

dokumenty. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek nárok či 

Účastníka z akcie, pokiaľ nadobudne oprávnené podozrenie, že došlo k 

akémukoľvek pokusu o zneužitie akcie. Všetky rozhodnutia spoločnosti Canon 

ohľadne tejto akcie sú konečné a nebudú o nich vedené žiadne jednania.  

 

 

6 DÁTA  

https://fotopromo.sk/canon/fotokurz/
https://www.photovia.sk/


6.1 Správcom všetkých osobných dát zaslaných pre túto akciu účastníkmi je 

spoločnosť Canon Slovakia s.r.o. Všetky tieto dáta budú spracované 

spoločnosťou Canon Slovakia s.r.o., a to výhradne za účelom tejto akcie 

a/alebo pre marketingové účely, čo môže zahŕňať i poskytnutie týchto dát 

tretím stranám za účelom ich spracovania pre túto akciu v súlade s 

tuzemským právnym poriadkom.  

6.2 Viac informácií o spracovaní dát nájdete v dokumente „Zásady ochrany 

osobných údajov“. U všetkých účastníkov a účastníčok sa predpokladá, že 

čítali tieto podmienky a súhlasia s nimi. 
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