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LIVE BETTER' LIVE LONGER

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava

VEC: PíSOMNÉ OZNÁMENIE PREDAJNEJ AKCIE

Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. ako organizátor/predávajúci týmto oznamuje Ústrednému
inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie a príslušnému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v zmysle
ustanovení §11 ods. 3 a 4 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitel'a pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, uskutočnenie nasledujúcej predajnej akcie

Organizátor predajnej akcie I Predávajúci:
Obchodné meno. ZEPTER SLOVAKIA spol. s LO.

Sídlo. Karadžičova 7610/16,821 08 Bratislava
IČO. 31323570, OIC. 2020291900, IČOPH. SK2020291900,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel. Sro, Vložka č. 2721/B
E-mail kontakt@zepter.sk

Dátum, čas a miesto konania akcie:
21.11.2017
10.00, 13.00 a 16.30 hod, predpokladaný harmonogram ukážok (úvod 10', ukážka 30', záver 10')
Castle cave - salónik /v kaštieli/, Námestie slobody 1/1, 06601 Humenné

Zameranie predajnej akcie: Prezentácia a ponuka predaja produktov zn. Zepter Slovakia podl'a sortimentu, ktorý je
prílohou tohto oznámenia.

Označenie tovaru, uvedenie cien: Produkty spoločnosti Zepter Slovakia spol. s LO. podla sortimentu a v cenách
podla prílohy tohto oznámenia

Predpokladaný počet účastnikov: 20

Presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich:
Kúpna zmluva spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s LO.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
Predávajúci. ZEPTER SLOVAKIA spol. s ro, Home Credit Slovakia, a.s.

Súčasťou akcie nie je doprava.

Prílohy :Kúpna zmluva spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s LO .. , Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
Zmluva o spotrebiteľskom úvere spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
Úverové podmienky spotrebiteľského úveru spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
Žiadosť o poskytnutie úveru a Súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.

Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
Výška RPMN a výška priemernej RPMN u spotrebiteľského úveru
Zoznam a cenník produktov spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
Písomná pozvánka / Všeobecný obsah telefonického pozvania
Prihláška nového člena Club Live 100

Bratislava, dňa 23.10.2017 Ciaran S. Kelly
Konateľ ZEPTER SLOVAKIA spol.s r.o.

Na vedomie. Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 08001 Prešov 1

ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
Karadžičova 7610/16,82108 Bratislava, Iel.: +421 249100966, Fax:+421 249100988,
e-mail: kontakt@zepter.sk, www.zepter.sk Slovenská republike
IČO: 31323570, IČ DPH:SK2020291900, DiČ: 2020291900, Bankové spojenie: VÚB Bratislava, č. účtu 1411746012/0200,
IBAN: SKlO 0200 0000 001411746012, BIC: SUBASKBX,Spoločnosť ie zapísaná v OR Okresný súd Bratislava I. odd. Sro vložka č. 272I/B
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http://www.zepter.sk


Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. sr. o. ako organizátor 1 predávajúci Vás srdečne pozýva
na stretnutie

NAJNOVŠIE TRENDY V ZDRAVOM ŽiVOTNOM ŠTÝLE

KEDY: 21. novembra 2017

KDE: Castle cave - salónik lv kaštielil, Námestie slobody 1/1, 06601 Humenné

STRETNUTIE: 10:00, 13:00 a 16:30 hod (úvod 10', ukážka 30' záver 10')

Už teraz sa môžete tešiť na:

1. Zdravá vitamínová bomba ...

2. Ako liečiť bol'avé ramená, kolená, zápaly ...

3. Fotoomladenie pleti - švajčiarskou technológiou ...

4. Doneste si 2 dcl vody, zmeriame Vám jej hodnoty zadarmo.

5. Rýchle a efektívne upratovanie bez chémie ...

Tešíme sa na Vás a Vašich priatel'ov.

Ako poďakovanie za vernosť firme a Zepter výrobkom získavate hodnotný darček.
Vezmite so sebou svojich priatel'ov, máte u nás ešte darček naviac.

Nataša Balčáková
regionálna obchodná riaditel'ka

0915946398

Akcia bude zameraná na prezentovanie a predaj produktov značky Zepter (setov - súborov vecí alebo jednotlivých
produktov), podl'a sortimentu a v cenách uvedených na druhej strane tejto pozvánky. Na akcii je možné uzavrieť tieto
zmluvy s nasledujúcimi spoločnosťami: Kúpna zmluva so spol. ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Zmluva o spotrebi-
tel'skom úvere so spol. Home Credit Slovakia, a.s ..

ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Karadžičova, ZEPTER SLOVAKIA 7610/16,82108 Bratislava, IČO:31323570, DIČ:2020291900,
IČDPH:sk2020291900, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro. Vložka Č. 2721/B



VŠEOBECNÝ OBSAH TELEFONICKÉHO POZVANIA na PREZENTAČNÚ I
PREDAJNÚ AKCIU SPOLOČNOSTI ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.

Hostia predajnej akcie sú pozývaní aj telefonicky. Nakol'ko je každý rozhovor individuálny v závislosti od reakcie
konkrétneho zákazníka, možno deklarovať, že každý zákazník dostane telefonicky najmä tieto informácie o predajnej
akcii:

Organizátor predajnej akcie I Predávajúci:

Obchodné meno: ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
Sídlo: Karadžičova 7610/16,821 08 Bratislava
IČO: 31323570, DiČ: 2020291900, IČOPH: SK2020291900,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka č. 2721/B

E-mail: kontakt@zepter.sk

Dátum, čas a miesto konania akcie:
21.11.2017
10:00,13:00 a 16:30 hod., predpokladaný harmonogram ukážok (úvod 10', ukážka 30', záver 10')
Castle cave - salónik lv kaštielil, Námestie slobody 1/1, 066 01 Humenné

Zameranie predajnej akcie: Prezentácia a ponuka predaja produktov zn. Zepter podl'a sortimentu, ktorý
bude zákazníkovi počas telefonického hovoru prečítaný z nižšie uvedeného cenníka

Označenie prezentovaného a predávaného tovaru a uvedenie jeho ceny : Produkty spoločnosti ZEPTER
SLOVAKIA spol. s r.o. podl'a sortimentu, ktorý bude zákazníkovi počas telefonického hovoru prečítaný z nižšie
uvedeného cenníka:

CENNíK

NÁZOV BEŽNÁ CENA MIN. MESAČNÁ
SPLÁTKA

SET nádob od 21až 71, panvica, košíky, misky 748 € do 2461 € 17 12
SET komplet nádoby 1629 € 37,30

nádoby v priemere 16 cm v objeme od 11do 31 od 234 € do 262 € 535
nádoby v priemere 20 cm v objeme od 11do 61 od 249 € do 360 € 5,70

nádoby v priemere od 24 cm a 30 cm v objeme od 3 I do 9 I od 297 € do 377 € 680
nádoby v priemere 28 cm a 30 cm v objeme od 5 I do 12 I od 391 € do 598 € 895

špeciálne nádoby wok od 274 € do 473 € 6,27
súpravy profesionálnych nožov a stojany na nože od 758 € do 1021 € 17,35

panvice s držadlom na grilovanie od 135 € do 407 € 3,09
SETY VACSY, vákuová pumpa, stojan, sklenené nádoby, viečka od 345 € do 854 € 7,90
Vacsy pumpa na vákuovanie potravín so stojanom a adaptérom 240€ 5,49

mailto:kontakt@zepter.sk


Vacsy prístroj na zváranie sáčkov vákuovaných potravín 363 € 8,31
Vacsy dózy na potraviny na vákuovanie od 32 € od 51 €

Vacsy sklenené nádoby od 36 € do 59 €

Indukčný varič - úsporná platňa na varenie 293 € 670
OOŠŤAVOVAČ 560 € 12,82

Mixsy - všestranný viacúčelový kuchynský robot 260 € 595
príbory pre 6 os a pre 12 os od 359 € do 962 € 822

Kávovar Zepresso a kávové kapsule 278 € 636
Bioptron - systém svetelnej terapie so stojanom od 968 € do 2278 € 22,16

Bioptron - set terapie farbami od 540 € do 600 € 1236
Akupunktúra 76 €

porcelán - tanierová súprava pre 6 osôb od 360 € do 1089 € 8,24
porcelán - tanierová súprava pre 12 osôb od 1166 € do 1612 € 2670

porcelán - kávová súprava pre 6 osôb a 12 osôb od 413 € do 693 € 9,45
nápojové súpravy z ušl'achtilej ocele na víno, na vodu, na dezerty od 285 € do 1309 € 652

THERAPY AIR ION
990 €čistička vzduchu s generátorom záporných iónov 2267

EOELWASSER - čistička vody špecíálnv certifikát 760 € 17,40
Aqueena PRO čistička vody s automatickým režimom 1275 € 2919

TUTTOLUXO 6SB - robot na všestranné čistenie so 6-timi funkciami 2190 € 5015
ACROBAZ - doska na žehlenie so schodíkmi 135 € 309

Tuttosteamy - parný čistič s profesionálnou žehličkou 807€ 18,48
turbo handy - elektrický ručný vysávač - 2 prístroje v jednom 263 € 602

Predpokladaný počet účastníkov: 20

Presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich:
Kúpna zmluva spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
Zmluva o spotrebitel'skom úvere spoločnosti Home Credit Slovakia,a.s.

Súčasťou akcie nie je doprava.



NOVÝ ČLEN
o FYZICKÁ OSOBA - NEPODNIKATEť

lENO A PRIEZVISKO /SPOLOČNOSŤ*

-IČO

~-------

o SZČO o PRÁVNICKÁ OSOBA
-ID

~----
l:ÁTUM NARODENIA *

- UUCA* ť,rSLO POPISNÉ*

tsč
*

lMESTO-OBEC*

it MOBILNÉHOTELEFÓNU*

~ +421
lO PEVNEJ LINKY

+421

- E-MAIL*

ODMENY ZA NÁKUPY ODPORUČENÝCH ČLENOV CHCEM VYPLATIŤ O V €
- ČíSLO ÚČTU

O V ZEPTER VÝROBKOCH

Podmienky a pravidlá členstva v ZEPTERCIubLivel OO:
Aktuálne podmienky a pravidlá členstva v ZEPTERCIubLivel OO sú uverejnené na internetových stránkach spoločnosti
ZEPTERSLOVAKIAspol. s r.o. www.zepter.skasúdostupnénavšetkýchprevádzkachspoločnostiZEPTERSLOVAKIAspol.s r.o.
Týmto potvrdzujem, že som sa s nimi pred podpisom tejto prihlášky zoznámil.

O Týmto žiadam spoločnosť ZEPTERSLOVAKIAspol. s r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16,821 08 Bratislava o členstvo
v ZEPTERCIubLivel OO a potvrdzujem, že som si prečítaiia a súhlasím s podmienkami a pravidlami

ť.ÁTUM* tODPIS*

'----------------------------------
ODPORÚČATE I:

O ČLEN CLUBU LIVE 100, PÔVODNE VIP ZEPTER CLUB O REPREZENTANT
lENO A PRIEZVISKO /SPOLOČNOSŤ*

- KÓD ZÁKAZNíKA (ID) A/ALEBO ČíSLO REPREZENTANTA - DÁTUM NARODENIA *

- UUCA* ťSLO POPISNÉ*

tsč
*

lMESTO-OBEC*

it MOBILNÉHO TELEFÓNU*

~ +421
lO PEVNEJ LINKY

+421

*POVINNÉ ÚDAJE

- E-MAIL*
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Spracovanie osobných údajov (pre fyzickú osobu - nepodnikateľa):
Žiadatel' a člen berie na vedomie, že spoločnosť ZEPTERSLOVAKIAspol. s r.o., so sídlom Karadžičova 7610/16,821 08 Bratislava,
IČO:31 323570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,Vložka Č. 2721/B, je oprávnená zo zákona
Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúvať
jeho osobné údaje v ním poskytnutom rozsahu podl'a tejto prihlášky na účely plnenia jeho členstva v Clube Live 100. Na tento účel
je spoločnosť ZEPTERSLOVAKIAspol. s r.o. oprávnená kontaktovať člena ohl'adom informácií o klube, jeho aktivitách, produktoch
a prieskumoch v akejkol'vek forme, najmä písomne, telefonicky, prostredníctvom GSM technológií vrátane sms správ ako aj
mobilných aplikácií.
Žiadatel' a člen berie na vedomie, že spoločnosť ZEPTERSLOVAKIAspol. s r.o. môže spracúvať jeho osobné údaje na tento účel
aj prostredníctvom sprostredkovatel'ov uvedených na www.zepterakcie.sk a jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo
sprístupnené aj orgánom verejnej moci vrátane súdnych exekútorova notárov ako aj iným príslušným osobám.
Žiadatel' a člen potvrdzuje, že bol spoločnosťou ZEPTERSLOVAKIAspol. s r.o. informovaný o svojich právach v zmysle platných
a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky dostupných aj na www.zepterakcie.sk. najmä o práve požadovať od spoločnosti
ZEPTERSLOVAKIAspol. s r.o. na základe písomnej žiadosti vo všeobecnej zrozumitel'nej forme zoznam svojich osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu svojich osobných údajov ak bol splnený účel ich spracúvania, likvidáciu jeho osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania ak došlo k porušeniu zákona ako aj o práve namietať v spoločnosti ZEPTERSLOVAKIAspol.
s r.o. na základe písomnej žiadosti voči spracúvaniu, využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
s tým, že takéto žiadosti je spoločnosť ZEPTERSLOVAKIAspol. s r.o. povinná písomne vybaviť do 30 dní odo dňa doručenia, ako aj
o ostatných právach.

www.zepter.sk
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