
  

 

Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Grilovacia sezóna sa začína na Slovnafte“ 
 

Preambula 

Pravidlá spotrebiteľskej akcie predstavujú jediný záväzný dokument, ktorý podrobne 
upravuje pravidlá akcie “ Grilovacia sezóna sa začína na Slovnafte“ tak, aby podmienky 

tejto akcie boli náležite určené (ďalej aj ako „pravidlá“). 

 

1. Názov spotrebiteľskej akcie: 

Spotrebiteľská akcia „Grilovacia sezóna sa začína na Slovnafte“ (ďalej aj ako „akcia“ alebo 
„spotrebiteľská akcia“). 

 

2. Vyhlasovateľ a organizátor spotrebiteľskej akcie: 

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 ako „SLOVNAFT“) 

 

3. Prevádzkovateľ web stránky súvisiacej s akciou (www.slovnaft.sk/grill): 

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 

4. Cieľ spotrebiteľskej akcie: 



  

 

Cieľom spotrebiteľskej akcie „Grilovacia sezóna sa začína na Slovnafte“ je podpora predaja 
motorových palív, ostatného tovaru a služieb v sieti servisných staníc SLOVNAFT 
v Slovenskej republike (ďalej len ako „ Ses SLOVNAFT“).  

 

5.  Definovanie akcie: 

Interaktívny zberateľský program „Grilovacia sezóna sa začína na Slovnafte“ pripravila 
spoločnosť SLOVNAFT v spolupráci s Carl Schmid Sohn. Príbeh firmy Carl Schmidt Sohn 
sa začal písať v roku 1829. Bývalý kováč Carl Schmidt a jeho syn sa rozhodli vyrábať meče 
v meste Solingen v Nemecku. Neskôr sortiment rozšírili o nože, nožničky a britvy. 
Inšpirovaná svojím dedičstvom a dlhou tradíciou, vytvorila firma Carl Schmidt Sohn novú 
kolekciu výrobkov BBQ Line. Kompletná súprava je špeciálne vyvinutá tak, aby bolo pre vás 
grilovanie príjemným zážitkom. Kvalitné materiály súpravy BBQ Line zaručujú odolnosť, 
funkčnosť, bezpečnosť a pohodlie. 

Súčasťou akcie sú hracia karta, nálepky, kvalitné nože a grilovacie náradie, stojan na nože 
a doska na krájanie. K dispozícii je aj webová stránka www.slovnaft.sk/grill s informáciami 
o danej akcii. 

 

6. Účasť v akcii: 

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zároveň splní 
podmienky účasti v akcii (ďalej len ako „zákazník“). Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby 
podieľajúce sa na príprave a realizácii akcie, prevádzkovatelia SeS SLOVNAFT, 
zamestnanci prevádzkovateľov SeS SLOVNAFT, a zákazníci platiaci palivovými kartami, s 
výnimkou MOL Group GIFT a MOL Group GOLD  EUROPE EMPLOYEE palivových kariet 
spoločnosti SLOVNAFT.  

 

7. Trvanie akcie: 

Akcia trvá od 30. apríla 2018 do 8. júla 2018 vrátane a prebieha na všetkých SeS 
SLOVNAFT. 

Vydávanie nálepiek do hracích kariet sa začína 30. apríla 2018 o 00:00 a končí 8. júla 2018 
o 24:00 hod. Uplatňovanie hracích kariet s nálepkami na zľavnený nákup akciových tovarov 
s doplatkom v zmysle týchto pravidiel je možné do 22. júla 2018 do 24:00. 

 

http://www.slovnaft.sk/grill


  

 

 

 

 

8. Princípy fungovania akcie: 

 

8.1. Zákazník za každý nákup na SeS SLOVNAFT zaplatený v hotovosti, platobnou kartou 
alebo MOL Group GIFT a MOL Group GOLD  EUROPE EMPLOYEE palivovou kartou  v 
hodnote každých celých 10,- € (slovom: desať euro) vrátane DPH (na jednom 
pokladničnom bloku) získa jednu nálepku do hracej karty.  Po nazbieraní 5 nálepiek a ich 
nalepení do hracej karty získa zákazník možnosť zľavneného nákupu jedného zo štyroch 
nožov a grilovacieho náradia, resp. možnosť výmeny za nazbierané bonusové body a 
doplatok uvedený v bode 9. Zákazník si vyberie jednu z ponúkaných akciových tovarov 
a odovzdá svoju hraciu kartu obsluhe čerpacej stanice. Obsluha skontroluje platnosť 
hracej karty a počet nazbieraných nálepiek a v prípade súladu s uvedenými pravidlami 
vydá zákazníkovi po uhradení akciovej ceny resp. po odpočítaní príslušného počtu 
bonusových bodov + doplatku 0,05 € daný akciový tovar. Po vydaní akciového tovaru 
obsluha znehodnotí hraciu kartu opečiatkovaním poľa s nalepenými nálepkami. Známky 
Nálepky môže zákazník zbierať do 8. júla 2018, tovar si môže vybrať až do 22. júla 2018. 

 
8.2. Na uplatnenie nárokov podľa vyššie uvedených bodov sa neuplatňujú zásady 
matematického zaokrúhľovania. Zákazníci platiaci palivovými kartami (s výnimkou MOL 
Group GIFT a MOL Group GOLD  EUROPE EMPLOYEE palivových kariet spoločnosti 
SLOVNAFT) nemajú nárok na vydanie hracích kariet s nálepkami a prideľovanie známok 
za podmienok podľa predchádzajúcich bodov. 

 
8.3. V rámci akcie si zákazník môže zakúpiť na čerpacích staniciach aj stojan na nože za 
cenu 9,99 € alebo 1599 BONUS bodov + doplatok 0,05 € a dosku na krájanie za cenu 5,99 
€ alebo 949 BONUS bodov + doplatok 0,05 €. 

 
8.4. Nákupom sa rozumie odobratie a úhrada ceny ľubovoľných motorových palív značiek 
EVO PLUS benzin, EVO PLUS diesel, EVO Benzín, EVO Diesel, ECO+ Autoplyn, 
ostatného tovaru predávaného v predajni alebo v reštaurácii, ako aj nákup služieb 
poskytovaných na SeS SLOVNAFT (napr. autoumyváreň). Za nákup sa na účely tejto 
akcie nepovažuje nákup tovarov a služieb realizovaných prostredníctvom mincových 
automatov umiestnených na SeS SLOVNAFT. 

 



  

 

8.5. Hracia karta je platná, pokiaľ obsahuje 5 nalepených nálepiek. Na jednu hraciu kartu 
je možné uplatniť si jeden nákup akciového tovaru. Nálepky, ani získaný akciový tovar nie 
je možné vymeniť za finančnú hotovosť.  

 
8.6. Uplatňovanie hracích kariet po termíne uvedenom v bode 7 nie je možné. V prípade, 
že sa na niektorej SeS SLOVNAFT v období trvania akcie zásoby akciových tovarov 
vyčerpajú, organizátor je oprávnený  akciu na tejto SeS ukončiť.  

 

Príklady:  

Zákazník natankuje motorové palivo EVO PLUS benzin a nakúpi občerstvenie v predajni 
SeS SLOVNAFT. Suma jeho nákupu je 64,43 €. Obsluha mu vydá 6 nálepiek. 

Zákazník natankuje motorové palivo EVO PLUS Diesel v hodnote 186,50 €. Obsluha mu 
vydá 18 nálepiek. 

Zákazník natankuje prémiové motorové palivo EVO Benzín. Celková suma jeho nákupu je 
76,20 €. Obsluha mu vydá 7 nálepiek. 

Zákazník využije služby autoumyvárne a natankuje motorové palivo ECO+ Autoplyn. Suma 
jeho nákupu je 62,80 €. Obsluha mu vydá 6 nálepiek . 

 

9. Zoznam akciových tovarov: 

Po splnení podmienok akcie získa zákazník možnosť rozhodnúť sa pre zľavnený nákup 
nasledovných akciových tovarov: 

Názov Plná maloobchodná cena platná v sieti SeS 
SLOVNAFT 

Veľká doska na krájanie/servírovanie 
30 x 41 cm 

5,99 € alebo 949 bonus bodov + 0,05 € 

Univerzálny stojan na nože so štetinami 9,99 € alebo 1599 bonus bodov + 0,05 € 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Názov 5 nálepiek + akciová 
cena 

Počet nálepiek + BONUS 
body + doplatok 

Plná maloobchodná cena 
platná v sieti SeS 
SLOVNAFT 

Nôž  
na orezávanie 
9 cm 

5 nálepiek + 4,99 € 5 nálepiek + 799 
bonus bodov + 0,05 € 

15,99 € 

Kuchynský nôž 
13 cm 

5 nálepiek + 4,99 € 5 nálepiek + 799 
bonus bodov + 0,05 € 

15,99 € 

Nôž šéfkuchára 
20 cm 

5 nálepiek + 9,99 € 5 nálepiek + 1599 
bonus bodov + 0,05 € 

39,99 € 

Nôž Santoku 
18 cm 

5 nálepiek + 9,99 € 5 nálepiek + 1599 
bonus bodov + 0,05 € 

39,99 € 

Lis  
na hamburger 
12 cm 

5 nálepiek + 4,99 € 5 nálepiek + 799 
bonus bodov + 0,05 € 

19,99 € 

Kliešte    
na grilovanie 
46 cm 

5 nálepiek + 4,49 € 5 nálepiek + 719 
bonus bodov + 0,05 € 

15,99 € 

Vidlica      
na grilovanie 
47 cm 

5 nálepiek + 3,99 € 5 nálepiek + 649 
bonus bodov + 0,05 € 

14,99  € 

Obracačka  
na grilovanie 
45 cm 

5 nálepiek + 4,49 € 5 nálepiek + 719 
bonus bodov + 0,05 € 

15,99  € 

    
 



  

 

Obsluha čerpacej stanice odovzdá tovar zákazníkovi po uhradení doplatku resp. po 
odpočítaní príslušného počtu bonusových bodov z karty BONUS (spôsob úhrady za tovar 
závisí od rozhodnutia zákazníka). 

Po nazbieraní stanoveného množstva nálepiek môže zákazník v prípade, že je držiteľom 
karty BONUS s dostatočným počtom bodov, namiesto úhrady akciovej ceny/plnej 
maloobchodnej ceny v hotovosti zvoliť získanie tovaru za BONUS body a doplatok 0,05 €.  

Pokiaľ zákazníkom vybraný akciový tovar nie je k dispozícii na danej SeS SLOVNAFT, môže 
zvoliť nasledovný postup: 

a) uplatniť si hraciu kartu na nákup akciového tovaru na inej SeS SLOVNAFT, kde je daný 
akciový tovar k dispozícii, 

b) vybrať si iný z akciových tovarov, ktorých sa táto akcia týka, a je na danej SeS 
SLOVNAFT k dispozícii, 

c) počkať, kým bude daný akciový tovar k dispozícii na danej SeS SLOVNAFT a kúpiť si ho 
v inom termíne počas trvania akcie. 

Akciové tovary sú k dispozícii do vyčerpania skladových zásob na čerpacej stanici. 

Za nákup akciových tovarov nie sú zákazníkovi prideľované body v rámci zákazníckeho 
programu BONUS klub.   

Reklamáciu akciového tovaru zakúpeného na SeS SLOVNAFT môže zákazník uplatniť len 
na SeS SLOVNAFT. K uplatneniu reklamácie je zákazník povinný predložiť originál 
pokladničného dokladu k danému nákupu akciového tovaru resp. doklad o odpočítaní 
bonusových bodov v prípade, že zákazník na zakúpenie tovaru použil bonusové body z jeho 
BONUS karty.  

Akciové tovary je možné zakúpiť aj za ich plné maloobchodné ceny priamo na SeS 
SLOVNAFT bez nutnosti účasti zákazníka na tejto akcii.  

 

 10. Všeobecné ustanovenia  

Akcia sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v týchto pravidlách spotrebiteľskej akcie. 
Pravidlá sú k dispozícii v sídle SLOVNAFT, na jeho webovej stránke k akcii 
www.slovnaft.sk/grill  a sú k nahliadnutiu na SeS SLOVNAFT.  

Účasť v akcii je dobrovoľná. Zákazník svojou účasťou na akcii akceptuje tieto pravidlá 
spotrebiteľskej akcie. 

SLOVNAFT si vyhradzuje právo akciu počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, či zmeniť jej 

http://www.slovnaft.sk/grill


  

 

podmienky alebo upraviť tieto pravidlá, o čom bude informovať zákazníkov rovnakým 
spôsobom, ako o jej vyhlásení. 

 SLOVNAFT si vyhradzuje právo odmietnuť tie hracie karty alebo nálepky, ktoré sú 
poškodené, neúplné, nečitateľné, získané nezákonným spôsobom, omylom alebo v rozpore 
s týmito pravidlami.  

 

V Bratislave, 30. apríla 2018 

 

 

 


