
 

 

          Pravidlá spotrebiteľskej akcie 
„Vezmite si svoju rodinku všade so sebou“ 

 

Preambula 

Pravidlá spotrebiteľskej akcie predstavujú jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje 
pravidlá akcie “Vezmite si svoju rodinku všade so sebou“ tak, aby podmienky tejto akcie boli 

náležite určené (ďalej len ako „pravidlá“). 

 

1. Názov spotrebiteľskej akcie: 

Spotrebiteľská akcia „Vezmite si svoju rodinku všade so sebou“ (ďalej len ako „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. Cieľ spotrebiteľskej akcie: 

Cieľom spotrebiteľskej akcie „Vezmite si svoju rodinku všade so sebou“ je podpora predaja 
motorových palív, ostatného tovaru a služieb v sieti čerpacích staníc značky AGIP 
prevádzkovaných spoločnosťou SLOVNAFT v Slovenskej republike. 

 

4. 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 čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, ani 
zamestnanci prevádzkovateľov čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT v SR.  

 



 

 

5. Trvanie akcie: 

Akcia prebieha na vybraných čerpacích staniciach značky AGIP na území Slovenskej republiky od 
1. októbra 2015 (vrátane) do 15. novembra 2015 (vrátane) prípadne do vyčerpania zásob hracích 
nálepiek. Zoznam čerpacích staníc, na ktorých akcia prebieha, je uvedený v Prílohe týchto 
pravidiel. 

 

6. Podmienky účasti v akcii: 

Podmienkou zapojenia sa do akcie je v termíne akcie (1. október – 15. november 2015) 
jednorazovo nakúpiť aspoň 20 litrov akéhokoľvek motorového paliva na ktorejkoľvek čerpacej 
stanici značky AGIP na území SR, na ktorej akcia prebieha. 

Po splnení podmienky akcie získa zákazník možnosť vybrať si 1 nálepku zo série 23 nálepiek 
rodinných postavičiek na auto. Nálepky rodinných postavičiek sú k dispozícii na jednotlivých 
čerpacích staniciach do vyčerpania zásob. 

Príklady:  

Zákazník natankuje 24 litrov motorového paliva 95 NAT. Obsluha mu dá na výber jednu z nálepiek 
rodinných postavičiek na auto.  

Zákazník natankuje 142 litrov motorového paliva Diesel. Obsluha mu dá na výber jednu z nálepiek 
rodinných postavičiek na auto. 

  

7. Všeobecné ustanovenia  

Akcia sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v týchto pravidlách spotrebiteľskej akcie. Pravidlá 
sú k dispozícii v sídle Vyhlasovateľa a organizátora súťaže, na jeho web stránke k akcii a 
sú k nahliadnutiu na čerpacích staniciach značky AGIP, na ktorých akcia prebieha.  

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

Vyhlasovateľ a organizátor akcie si vyhradzuje právo akciu počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, či 
zmeniť jej podmienky alebo upraviť tieto pravidlá, o čom bude informovať zákazníkov rovnakým 
spôsobom, ako o jej vyhlásení. 

 

V Bratislave, september 2015 

 

 



 

 

 

PRÍLOHA:  

Zoznam ČS značky AGIP, na ktorých prebieha spotrebiteľská akcia „Vezmite si svoju 
rodinku všade so sebou“ 
 

1 Prievidza - Rad L.N.Tolstého 

2 Zvolen-Lieskovec 

3 Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. 

4 Košice-Palackého 

5 Trenčianska Turná 

6 Bratislava-Tomášikova II. 

7 Martin-Francúzskych partizánov 

8 Žiar nad Hronom - Ladomerská vieska  

9 Zlaté Moravce - M.Urbana 

10 Bratislava-Bajkalská II. 

11 Jablonov nad Turňou  

12 Košice-Alejova  

13 Levice-Ku Bratke 

14 Holíč-Bratislavská 

15 Bratislava-Botanická  

16 Košice-Jantárova  

17 Banská Bystrica-Rudlovská 

18 Pov.Bystrica-Slovenských partizánov 

19 Kalná nad Hronom 

20 Piešťany-Vrbovská  

21 Vrútky 

22 Košice-Popradská  

23 Bratislava-Bratská  

24 Banská Bystrica-Zvolenská  

25 Dunajská Lužná 

26 Trenčín-Električná  

27 Žilina-Kysucká  

28 Poprad-Moyzesova 

29 Bratislava - Dolnozemská II. 

30 Košice-Poľov 

31 Budča-Juh  

32 Bratislava - Vajnorská II. 

33 Budča-Sever  

34 Senec - Senecká 

35 Bratislava-Vrakunská  

36 Janovík-Východ 

37 Janovík-Západ 

 


