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VEC: Oznámenie uskutočnenia predajnej akcie

Spoločnosť EUROFIT Trading, S.r.o. si ako organizátor predajnej akcie / predávajúci dovoľuje Ústrednému inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie a nižšie uvedenému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (príslušnému podľa miesta
konan ia predajnej akcie) oznám iť v zmysle § I I ods. 4 zákona Č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaj i tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočnenie predajnej akcie, a teda:

a) uvádza:

I. obchodné meno a sídlo:

EUROFIT Trading, s.r.o., Ulica svornosti SO, 821 06 Bratislava

2. presné miesto a čas konania predajnej akcie, vrátane uvedenia adresy a označenia priestorov, kde sa predajná akcia
uskutoční a navrhovaný časový harmonogram predajnej akcie:

Miesto, dátum a čas konan ia predaj nej akcie:
Hotel Senica - salón ik, 1-1 viezdoslavova 1417/62, 905 O I Sen ica, 22.11.2017, 17:30

Pribi ižný časový harmonogram:
17.30 - Úvod a zahájenie
17.35 - Prezentácia sponzorov, odovzdanie poukazov
18.00 - Prezentácia spol. Eurofit Trading s.r.o.
18.45 - Ukončenie

3. zameranie predajnej akcie, vrátane označenia tovaru alebo služieb, ktoré budú na predajnej akcii prezentované a
predávané a uvádza ich ceny, za ktoré budú ponúkané spotrebiteľom:

a. prezentácia hotelového poukazu Penzión u ORLA, Šuňava
b. prezentácia hotelového poukazu a zľavovej poukážky Máj, Piešťany
c. prezentácia a predaj potrieb pre domácnosť spoločnosti Eurofit Trading s.r.o.:

Ortopedický matrac Eurofit ProVital v cene 655 € za kus
Vankúš Eurofit ProVital v cene 199 E za kus
Prikrývka Eurofit nanoSilver v cene 180 E za kus
Infračervená relaxačná podložka lnfraf ir v cene 655 E za kus
Repkový olej FitOl, balenie I xO,S I, cena 9,90 E (vhodný pre alergikov)
Wollbalsarn lano Iínový regenerátor, balen ie I x l ,S I, cena I 1,90 €

Cena je závislá od veľkosti, rozmeru a objemu prezentovaných a predávaných výrobkov.
Možnost' množstvových zliav a zliav pre zákazníkov spoločnosti Eurofit.

Prezentácia poukazov uvedených pod písm. a. a b. a ich odovzdanie v rámci predajnej akcii nie je ničím podmienené.
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4. predpokladaný počet účastníkov (ak je predajná akcia určená pre konkrétnu skupinu spotrebiteľov, aj jej označenie):

10-15 osôb

5. presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich, s ktorými bude môcť spotrebiteľ uzavrieť zmluvu:

Kúpna zmluva
Zmluva o spotrebiteľskom úvere

označenie predávajúcich:
EUROFIT Trading, S.r.o.
Home Credit Slovakia, a.s.

6. miesto a čas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súčasťou predajnej akcie je aj doprava spotrebitel'ov na miesto
konania predajnej akcie:

nie je predmetom pozvan ia

b) prikladá:

I. návrhy všetkých zmlúv, ktoré budú môcť spotrebitelia na predajnej akcii uzavrieť;

2. rámcový obsah telefonického pozvania na prezentačnú / predajnú akciu organizovanú spoločnosťou Eurofit Trading
s.r.o:

EUROFIT Trading, s.r.o.

Na vedomie:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava I



Rámcový obsah telefonického pozvania na prezentačnú / predajnú akciu organizovanú spoločnost'ou
Eurofit Trading s.r.o;

Potenciálny účastníci predmetnej akcie / spotrebitelia budú pozývaní telefonicky. Nakoľko je telefonický
rozhovor v zásade dynamický (vstupuje do neho aj potenciálny účastník akcie) teda taktiež aj individuálny, nie je
možné vopred priložil' presný obsah takéhoto pozvania Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie.

Možno však deklarovať, že každý účastník obdrží telefonicky najmä tieto informácie o prezentačnej / predajnej
akcii:

obchodné meno a sídlo organizátora:

EUROFIT Trading, s.r.o., Ulica svornosti 50, 821 06 Bratislava

presné miesto a čas konania predajnej akcie, vrátane uvedenia adresy a označenia priestorov, kde sa
predajná akcia uskutoční a navrhovaný časový harmonogram predajnej akcie:

Miesto, dátum a čas konania predajnej akcie:
Hotel Senica - salónik, Hviezdoslavova 1417/62,905 Ol Senica, 22.11.2017,17:30

Prib Iižný časový harmonogram:
17.30 - Úvod a zahájenie
17.35 - Prezentácia sponzorov, odovzdanie poukazov
18.00 - Prezentácia spol Eurofit Trading s.r.o.
18.45 - Ukončenie

zameranie predajnej akcie, vrátane označenia tovaru alebo služieb, ktoré budú na predajnej akcii
prezentované a predávané a uvádza ich ceny, za ktoré budú ponúkané spotrebiteľom:

I. prezentácia hotelového poukazu Penzión u ORLA, Šuľíava
II. prezentácia hotelového poukazu a zľavovej poukážky Máj, Piešťany
III. prezentácia potrieb pre domácnosť spol. Eurofit Trading s.r.o. v cene od 9,90 E do 655 E.

Prezentácia poukazov uvedených pod I. a II. a ich odovzdanie v rámci predajnej akcii nie je ničím
podrn ienené.

predpokladaný počet účastníkov (ak je predajná akcia určená pre konkrétnu skupinu spotrebiteľov, aj jej
označen ie):

10-15 osôb

presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich, s ktorými bude môcť spotrebiteľ uzavrieť
zmluvu:

Kúpna zmluva
Zmluva o spotrebiteľskom úvere

označenie predávajúcich:
EUROFIT Trading, s.r.o.
Home Credit Slovakia, a.s.

miesto a čas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súčasťou predajnej akcieje aj doprava
spotrebiteľov na miesto konania predajnej akcie:

informáciu, že dopravu si potenciálny účastník zabezpečuje individuálne



lz možnosť konzultácie 11 hotelového leI"ára 12 €
lX uvolňujúci horúci rašelj_,-J.Ovýzábal

chrbta 12,50 €

1x klasická masáž chrbta 20 min. 15€

lx reflexná masáž chodidiel s aromaolejom
+ škoricový zábal (alebo refleY":'1ámasáž rúk
s aromaolejom + v-yživujúci zábal) 13,50 €

lx zábal rúk (íninerálne bahno alebo parafín) 8 €
lx minerálny kúpeľ 20 min.
Zz kyslíková ínhalácia 25 min.

12 €
12€
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1! Balíček odporúčame čerpať s pobytom 5 - 7 nocí. ;
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l 'E lx uvolňujúci horúci parafín-fango Z§,bal' .

chrbta 10 €

ix klasická masáž chrbta 20 min. 15 €
1x zábal rúk (minerálne bahno alebo parafín) 8 €
lx minerálny kúpe!' 20 min. 12 €

lx l.;yslíková inhalácia 25min. 6 €
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Balíček odporúčame čerpať s pobytom 3 - 4 noci.

Zľavovú poukážku je možné uplatniť výhradne
s pobytom Eurofit. Procedúry z jedného balíčka

môže čerpať iha jedna osoba.
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Za spoločnosť EUROFIT venuje

~O"O~o 'V'U<llo1ôm6~ il'\~a\i'Čiail:
predseda predstavenstva

~lo~eiMáj
Hlboká 49
921 01 Piešťany
Slovenská republika
tel.: +421337741 202

+421 337 742 '122
+421 949050070

e-mail: recepcia@hotelmaj.sk
www.hotelmaj.sk
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Poukaz oprávňuje jeho držiteľa na ubytovanie, vstup do bazéna
a fitness pre 2 dospelá osoby v hoteli Máj Piešťany v rozsahu 3 a~7
nocí pri splnení týchto podmienok:

1. Držiteľ si zakúpi na celú dobu pobytu stravovanie v rozsahu plnej
penzie pre dve osoby ata za cenu podla platného cenníka hotela,

2, Držite!' si dohodne vopred s rezervačným odd, hotela (tel. č, 00421 33
774 1202, 00421 33 774 21 22 alebo 00421 9/19 050 070) konkrétny
termln a pcdmienkv ubytovania a poskytnutých služieb v hoteli.
Zároveň je povinnv oznámiť hotelu registračné číslo a dátum
vystavenia hotelového poukazu.

3, Hotel si vyhradzuje právo neschváliť držiteľom navrhovaný termín
pobytu, Zároveň môže navrhnúť náhradný termín pobytu,

4, Držiteľ pri nástupe na pobyt predloží v hoteli tento hotelový poukaz,
ktorý musi znieť na meno držiteľa, musi obsahovať registračné číslo
a musí mať vyplnený údaj o dátume jeho vystavenia. Hotelový
poukaz musi byť tiež držiteľom podplsanv. Podpisom poukazu
vyjadruje držiteľ svoj súhlas s podmienkarni jeho uplatnenia,

5, Poukaz je určeuv pre dve osoby, V prípade, že poukaz využije len
jedna osoba, je povinná doplatiť hotelu neobsadené lôžko na izbe
podľa platného cenníka hotela,

6, Poukaz nie je možné vymeniť za peniaze či nárokovať si jeho
preplatenie. Poukaz je prenosnj. Rozhodnutie o podmienkach
a spôsobe uplatnenia nárokov z poukazu prislúcha vždy hotelu
Máj Piešťany,
Viac info na wWV'I.hotell1laj,sk,
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Za spoločnosť EURO FIT Trading s.r.o. venuje
~U1I~o V~31{J1ňmňu' ~{W'\i'Č[rl((tterepprpčpr

~ ..

·~\§~~~v~ Penzión il Or~a
-icH Lúčna 594, 059 39 Šuňava

tel.: +421 903900930
e-mail: ingpilat@centrum.sk
penzionuorlaélpenzior.uorla.sk
www.penzionuorla.sk

[P>o.dmRe~~kyIfH31 uplatnenie
hotelového poukazu:

1, Poukaz níe je platobným prostriedkom, nie je možné ho
vyrnenif za hotové peniaze.

2, Poukaz oprávňuje jeho držiteľa k bezplatnému ubytovaniu
až pre 2 dospelé osoby a '2 deti v Penzióne u ORLA"
v Šuňave v rozsahu 3 až 7 nocí, s tým, že držiteľ jé
povinný dodržat tieto zásady:
držiteľ je ,poVipný vopred telefonicky kontaktovať hotel nä
telefónnom ds!e +421 903 900 930 a súčasne oznámiť
hotelu reqlstračné číslo a dátum vystavenia hotelového
poukazu a: dohodnú] (~ hotelom) konkrétny termín a pod-
mienky ubyt6vania v Pe'nzióne u ORLA,
držite)"je pbvfn~ý pri začatí čerpania bezplatných ubyto-
vacích služieb predložiť hotelu platný hotelový poukaz,
ktoiý musí zriieť na meno držiteľa, musí obsahovať
registra,čné číslo a rnusf mať vyplnený údaj o dátume jeh6
vystavenia,
držiteľ je povinný zakúpiť na celú dobu pobytu pre všetky
osoby, ktoré majú byť na iáklade predloženého hotelo-
vého poukazu bezplatne ubytované, plnú penziu, a to za
podmienok podľa platného cenníka hotela,
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