
Nákup v hodnote (bez DPH) Hodnota produktu

400 € 50 €

800 € 70 €

1 600 € 120 €

3 200 € 160 €

4 800 € 200 €

Nákup v hodnote (bez DPH) Hodnota produktu

400 € 50 €

800 € 70 €

1 600 € 120 €

3 200 € 160 €

4 800 € 200 €

Vianočná promo akcia 2022
Termín akcie: od 7. novembra 2022 do 2. decembra 2022

Odmena za nákup:
• Voucher do internetového obchodu mall.sk podľa výšky nákupu
• Každý zákazník, ktorý splní podmienky akcie obdrží voucher v hodnote, ktorá zodpovedá výške jeho nákupu

Bonusové žrebovanie:

• Dve kolá žrebovania o voucher do mall.sk
• 3 výhercovia v každom kole

Nákup v hodnote (bez DPH) Hodnota produktu1. žrebovanie 18. 11. 2022 2. žrebovanie 2. 12. 2022

1. miesto - 500 € 1. miesto - 1 000 €

2 miesto - 300 € 2. miesto - 500 €

3. miesto - 200 € 3. miesto - 200 €

MALL.SK

Darčekový poukaz
1 000 €



PODMIENKY AKCIE 
 

1. Nahlásiť predajcovi Express Alarm Slovakia s.r.o. účasť na akciu (čím skôr, tím lepšie – budete mať 
väčšiu šancu na výhru) a vyjadriť súhlas zo zaslaním údajov (názov spoločnosti a obrat v čase 
akcie za produkty) 

2. Nakúpiť produkty Hikvision v minimálnej hodnote 400€ bez &DPH 

 

PRAVIDLÁ PRE ZÁKAZNÍKOV 
• Akcia je určená pre všetky spoločnosti a živnostníkov, ktorí sa zoberajú inštaláciou 

bezpečnostných a komunikačných systémov. Nie je určená pre distribútorov, predajcov, e-shopy 
a koncových užívateľov. 

• Akcia platí na zakúpenie produktov Hikvision v dobe trvania akcie, t.j. od 7. 11. 2022 do 2. 12. 2022 
u vybraných predajcov. Hodnota zakúpeného tovaru sa spočíta u všetkých vybraných predajcov, 
u ktorých zákazník bude požadovať započítanie obratu za zakúpené produkty Hikvision. 

• Zákazník, ktorý sa nahlási u predajcu ako záujemca o účasť na akcii, súhlasí s tým, že jeho 
predajca bude zdieľať informácie o identifikácií spoločnosti a obratu zakúpených produktov 
Hikvision. 

• Každý účastník môže obdržať iba jeden voucher. (Pokiaľ zákazník nakupuje u viacerých 
predajcov, vyberie si iba jedného, ktorý mu darček predá). 

• Akcia sa nevzťahuje na HDD, Ezviz a tovar iných výrobcov vrátane káblov, príslušenstva, ktoré sú 
síce kompatibilné s výrobkami Hikvision, ale nie sú jeho vlastnými výrobkami.  

• Hodnota tovaru je počítaná v nákupných cenách dané inštalačnej firmy v cenách bez DPH. 
• Účastníci tejto akcie sa prijatím voucheru zaväzujú, že pokiaľ zakúpený tovar z nejakého dôvodu 

vráti (a tak nesplní podmienku o veľkosti nakúpeného tovaru) tak daný voucher do 10 dní vráti. 
• Vouchery budú po skončení akcie odovzdané predajcom, u ktorého zákazník nakúpi resp. 

u jedného z predajcov, ktorého si zákazník vyberie. 
• Účastník, ktorý bude nakupovať u viacerých predajcov, informuje Hikvision o tom, ktorý predajca 

mu voucher odovzdá. Informáciu zašle na adresu marketing.cz@hikvision.com 
• Hikvision si v prípade nejasností ohľadom účastníka promoakcie vyhradzuje právo voucher 

neposkytnúť. 
• Inštalačné spoločnosti oznámia úmysel zúčastniť sa promoakcie a predajca ho bude informovať 

o aktuálnej výške nákupu v rámci promoakcie. 
 

ODOVZDANIE VÝHRY 
• Odmena za nákup bude zákazníkom odovzdaná ich predajcom. V prípade viacerých predajcov, 

bude voucher odovzdaný iba jedným predajcom, ktorého si zákazník zvolí a oznámi to na adresu 
marketing.cz@hikvision.com 

• Výhra z bonusového losovania bude odovzdaná zákazníkovi jeho predajcom až po skončení 
akcie a overení, či splnil podmienky. 

• Do bonusového žrebovania budú zaradení všetci zákazníci, ktorí nahlásia svoju účasť na akcii. 
Zákazník, ktorý vyhrá už nebude zaradený do losovania v ďalšom týždni. Zákazníci, ktorí 
vyžrebovaní nebudú, budú presunutí do losovania v nasledujúcom týždni a budú tak mať ďalšiu 
šancu na výhru. 

• Zákazník, ktorý bude vylosovaný a spätne sa zistí, že nesplnil ďalšie podmienky pre účasť na akcii, 
voucher neobdrží a namiesto neho bude vylosovaný ďalší zákazník.  

• Výhra z veľkého losovania bude výhercom odovzdaná po individuálnej dohode po skončení akcie. 
Zákazníci budú oslovení ihneď po vyžrebovaní a na odovzdaní výhry sa dohodnú zo zástupcom 
Hikvision.  
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