
Zakoupili jste si produkt značky Dyson? Nyní máte jedinečnou šanci získat k nákupu vybraných 
produktů Dyson dárek zcela zdarma.

Co je důležité udělat pro získání dárku?
Nakupte v období od 6. 2. 2023 do 26. 2. 2023 vybraný produkt Dyson u některého z autorizovaných 
partnerů (seznam autorizovaných partnerů najdete níže).

Vyplňte registrační formulář na této stránce https://mujdyson.cz/darky-za-nakup - vyberte 
zakoupený produkt, nahrajte foto účtenky, vyplňte kontaktní údaje a zvolte si váš dárek.

Po odeslání formuláře Vám přijde e-mail, ve kterém zkontrolujete zadané údaje a potvrdíte je. Bez 
tohoto potvrzení Váš požadavek nebude zpracován a za 24 hodin bude smazán. Tímto potvrzením je 
Vaše část u konce.

My následně zkontrolujeme vyplněný formulář a připravíme pro Vás dárek k odeslání. Dárek vám 
zašleme do 14 dnů od obdržení vaší registrace.

Registrace pro získání dárku zdarma jsou platné v případě vyplnění a potvrzení formuláře v termínu 
platnosti akce s rezervou, tj. od 6. 2. 2023 do 28. 2. 2022.

Akce platí pouze pro FO na území ČR a SR. Při nákupu na IČ nelze uplatnit tuto akci.

Akci může uplatnit jedna osoba pouze na jeden nákup, tj. získá pouze jeden dárek.

K nákupu jakého produktu Dyson mohu dárek získat?
Dárek zdarma můžete získat po zakoupení níže uvedených produktů. Varianta dárku je taktéž 
upřesněna níže.

Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic HD07 šedá/fuchsiová + DÁREK rozčesávací hřeben Dyson 
v hodnotě 999,- Kč/34,90 EUR.

Vysoušeč vlasů Dyson Supersonic HD07 černá/šedá + DÁREK rozčesávací hřeben Dyson v hodnotě 
999,- Kč/34,90 EUR.

Dárek můžete získat při nákupu výše uvedeného produktu u 
těchto vybraných partnerů:
Pop-up store Dyson, Metropole Zličín

Pop-up store Dyson, OC Nový Smíchov

Online prodejci:

www.datart.cz, www.datart.sk, www.hej.sk

www.electroworld.cz

www.nay.sk

www.mall.cz, www.mall.sk

https://mujdyson.cz/darky-za-nakup


www.bionaire.cz, www.mamedoma.cz, www.mamedoma.sk

www.provysavace.cz, www.prevysavace.sk

www.onlineshop.cz

www.dospiva.cz

www.exasoft.cz

www.cistysvet.sk

Počet dárků je limitovaný na 200 ks. Po vydání všech kusů dojde k ukončení akce a nevzniká nárok na 
náhradní plnění. 

Akce platí od 6. 2. 2023 do 26. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob. Organizátor akce, společnost Solight 
Holding, s.r.o., si vyhrazuje právo na změnu nebo ukončení akce.


