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PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ AKCIE 

„SIGG – kolekcia Black line“ v znení platnom od 2.5.2022 

(ďalej ako „pravidlá“) 

 

Preambula 

Tieto pravidlá predstavujú jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej 

akcie „SIGG – kolekcia Black line“ (ďalej len „akcia“), ktorá predstavuje interaktívny zberateľský 

program na získanie výrobkov z kolekcie „SIGG – black line“. 

Ďalšie informácie o akcii sú k dispozícii aj na webovej stránke www.slovnaft.sk/sigg 

Akcia sa uskutoční na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).  

 

1. Organizátor akcie 

1.1. Spoločnosť SLOVNAFT, a. s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len 

„organizátor“ alebo „prevádzkovateľ“). 

 

2. Účel akcie 

2.1. Akcia je organizovaná s cieľom propagácie organizátora akcie a jeho produktov.  

2.2. Propagácia organizátora akcie bude prebiehať v hromadných informačných prostriedkoch a  

propagačných materiáloch organizátora akcie, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a  to na 

internetovej stránke www.slovnaft.sk, www.bonusklub.sk, v externom (Drive) periodiku organizátora 

akcie, ako aj na sociálnych sieťach organizátora akcie https://www.facebook.com/MySlovnaft/ a 

https://www.instagram.com/myslovnaft.  

 

3. Účasť v akcii 

3.1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, 

a splní podmienky akcie definované týmito pravidlami (ďalej len „účastník“ alebo „dotknutá osoba“). 

Zapojením sa do akcie vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami v celom rozsahu. 

3.2. Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave  akcie, partneri čerpacích staníc 

organizátora akcie, ani zamestnanci partnerov čerpacích staníc organizátora akcie.  

 

 

http://www.slovnaft.sk/
http://www.bonusklub.sk/
https://www.facebook.com/MySlovnaft/
https://www.instagram.com/myslovnaft
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4. Miesto a trvanie akcie 

4.1. Akcia prebieha na čerpacích staniciach organizátora akcie - SLOVNAFT na území SR (ďalej len „ČS“) 

s výnimkou nasledovných ČS: 

1 Bratislava - Panónska  

2 Bratislava - Dúbravka  

3 Bratislava - Vrakuňa 

4 Bratislava - Pálenisko 

5 Hrádok 

6 Nové Mesto nad Váhom 

7 Banská Bystrica 

8 Zvolen - Rákoš 

9 Prievidza 

10 Trenčín 

11 Sučany 

12 Lubotie 

13 Prešov 1 - Sekčov 

14 Michalovce 

15 Košice - Dargovských hrdinov 

16 Košice - Nad Jazerom 

 

4.2. Vydávanie nálepiek prebieha v období od 1. marca 2022 do 15. mája 2022 (ďalej ako „obdobie 

vydávanie nálepiek“).  

4.3. Nákup akciových tovarov a vymieňanie kariet na nálepky za akciové tovary prebieha od 1. marca 

2022 do 31. mája 2022, alebo do vypredania zásob jednotlivých akciových tovarov na ČS. 
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5. Podmienky interaktívneho zberateľského programu 

 

5.1.  Zoznam akciových tovarov: 

Názov tovaru 
Plná MO cena platná v 

sieti ČS SLOVNAFT 

Cena platná pri splnení 

podmienky nazbieraní 

nálepiek  v sieti ČS SLOVNAFT 

Nákup za BONUS body v  

sieti ČS SLOVNAFT 

Panvica na grilovanie 49,99 € 5 nálepiek + 19,99 € 5 nálepiek + 2279 bodov + 0,05 € 

Nôž na zeleninu 19,99 € 5 nálepiek + 5,99 € 5 nálepiek + 679 bodov + 0,05 € 

Kuchársky nôž 34,99 € 5 nálepiek + 8,99 € 5 nálepiek + 1019 bodov + 0,05 € 

Santoku nôž 34,99 € 5 nálepiek + 8,99 € 5 nálepiek + 1019 bodov + 0,05 € 

Steakové nože – sada 2 ks 19,99 € 5 nálepiek + 9,99 € 5 nálepiek + 1139 bodov + 0,05 € 

Nôž na mäso 34,99 € 5 nálepiek + 8,99 € 5 nálepiek + 1019 bodov + 0,05 € 

Nôž na šúpanie 16,99 € 5 nálepiek + 4,99 € 5 nálepiek + 569 bodov + 0,05 € 

Kuchynské nožnice 14,99 € 5 nálepiek + 4,99 € 5 nálepiek + 569 bodov + 0,05 € 

Brúska na nože 19,99 € 5 nálepiek + 6,99 € 5 nálepiek + 799 bodov + 0,05 € 

Magnetický držiak na nože 39,99 € 5 nálepiek + 14,99 € 5 nálepiek + 1709 bodov + 0,05 € 

Doska na krájanie 6,99 € bez zbierania nálepiek 799 bodov + 0,05 € 

Stojan na nože 9,99 € bez zbierania nálepiek 1139 bodov + 0,05 € 

 

5.2. Ak účastník počas obdobia vydávania nálepiek uskutoční akýkoľvek nákup na ktoromkoľvek mieste 

predaja v hodnote aspoň 10,- € (vrátane DPH), získa jednu nálepku za každých celých 10,- € nákupu. Za 

jeden nákup sa považuje nákup akýchkoľvek tovarov a služieb v mieste predaja, na ktorý bol vydaný 

jeden pokladničný blok.  

5.3. Na vydanie nálepky nevzniká nárok v prípade nákupu uskutočneného prostredníctvom palivových 

kariet akceptovaných v sieti ČS organizátora súťaže, s výnimkou darčekových palivových MOL Group 

GITFT kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a zamestnaneckých palivových MOL Group GOLD kariet 

EUROPE EMPLOYEE spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Za nákup sa na účely tejto akcie nepovažuje nákup 

tovarov a služieb realizovaných prostredníctvom mincových automatov umiestnených na ČS. 

5.4.   Karty na nálepky  odovzdá zákazníkovi obsluha ČS.  

5.5. Po nalepení 5 nálepiek do karty má zákazník nárok na nákup jedného akciového tovaru z ponuky 

za zvýhodnenú cenu. Na jednu kartu je možné uplatniť si nákup max. 4-och akciových tovarov za 

zvýhodnenú cenu.  Doplatok je možné uhradiť v peniazoch alebo sčasti aj za BONUS body podľa tabuľky 

v bode 5.1. Akciové tovary je možné zakúpiť aj bez zbierania nálepiek za celú maloobchodnú cenu. 
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5.6. Organizátor upozorňuje, že množstvo akciových tovarov je obmedzené a niektorý druh tovaru 

môže byť na konkrétnej ČS dočasne alebo trvalo vypredaný. O dostupnosti jednotlivých akciových 

tovarov na danej ČS poskytne informáciu obsluha ČS. 

6. Všeobecné ustanovenia 

6.1 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá počas trvania akcie, vrátane práva 

akciu zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky,  a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia 

náhrady, pričom takúto prípadnú zmenu zverejní na www.slovnaft.sk/sigg.  

 

 

 

V Bratislave, dňa 25.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


