
 

 

Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Leto 2016“ 
 

Preambula 

Pravidlá spotrebiteľskej akcie predstavujú jediný záväzný dokument, ktorý podrobne 
upravuje pravidlá akcie “Leto 2016“ tak, aby podmienky tejto akcie boli náležite určené 

(ďalej len ako „pravidlá“). 

 

1. Názov spotrebiteľskej akcie: 

Spotrebiteľská akcia „Leto 2016“ (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 „Leto 2016“ je podpora predaja motorových palív, ostatného 
tovaru a služieb v sieti čerpacích staníc SLOVNAFT v Slovenskej republike. 

 

4. Účasť v akcii: 

Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba nepodnikateľ (súkromná 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, a.s. v SR, ani zamestnanci prevádzkovateľov 
čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT, a.s. v SR.  



 

 

 

5. Trvanie akcie: 

Akcia sa začína 15. júla 2016, končí sa 30. septembra 2016 a prebieha na všetkých 
čerpacích staniciach SLOVNAFT na území Slovenskej republiky. Zoznam čerpacích staníc 
SLOVNAFT, na ktorých prebieha akcia, je uvedený v Prílohe týchto pravidiel. 

Vydávanie hracích nálepiek sa začína 15. júla 2016 a končí 30. septembra 2016 o 24:00 
hod. Uplatňovanie hracích nálepiek na zľavnený nákup akciových tovarov s doplatkom 
v zmysle týchto pravidiel je možné do 30.septembra 2016 do 24:00. 

 

6. Podmienky účasti v akcii: 

Zákazník môže získať za každých celých 5,- EUR (vrátane DPH) z celkovej hodnoty svojho 
nákupu (na jednom pokladničnom bloku) uskutočneného v sieti  čerpacích staníc 
SLOVNAFT v období od 15. júla 2016 do 30. septembra 2016 do 24:00 hod. jednu hraciu 
nálepku.  

Nákupom sa rozumie odobratie a úhrada ľubovoľných motorových palív značiek TEMPO 
PLUS, EVO Benzín, EVO Diesel, ECO+ Autoplyn, ostatného tovaru predávaného v predajni 
alebo v reštaurácii, ako aj nákup služieb poskytovaných na čerpacej stanici SLOVNAFT 
(napr. autoumyvárka). Za nákup sa pre účely tejto akcie nepovažuje nákup tovarov a služieb 
realizovaných prostredníctvom mincových automatov umiestnených na čerpacích staniciach 
SLOVNAFT. 

Po nazbieraní požadovaného množstva nálepiek a ich nalepení do hracej karty (5, 10 alebo 
60 nálepiek) získa zákazník možnosť zľavneného nákupu akciových tovarov resp. možnosť 
výmeny za nazbierané bonusové body, uvedených v bode 7. týchto pravidiel. Zákazník si 
vyberie jeden 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 tu uvedenými pravidlami vydá zákazníkovi po uhradení doplatku resp. 
po odpočítaní príslušného počtu bonusových bodov z karty BONUS daný akciový tovar.  

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

Uplatňovanie hracích nálepiek po termíne uvedenom v bode 5. nie je možné. V prípade, že 
sa na niektorej čerpacej stanici SLOVNAFT v období trvania akcie zásoby akciových tovarov 
vyčerpajú, organizátor je oprávnený  akciu na tejto čerpacej stanici ukončiť.  



 

 

Počas trvania akcie môžu byť pripravené aj tzv. „extra ponuky“, ktoré rozšíria ponuku 
akciových tovarov uvedených v bode 7. Tieto budú náležite vyhlásené prostredníctvom 
reklamných materiálov na čerpacích staniciach a na  www.slovnaft.sk/leto2016.  

Príklady:  

Zákazník natankuje motorové palivo TEMPO PLUS 95 a nakúpi občerstvenie v predajni 
čerpacej stanice SLOVNAFT. Suma jeho nákupu je 64,43 EUR. Obsluha mu vydá 12 
nálepiek.  

Zákazník natankuje motorové palivo TEMPO PLUS Diesel v hodnote 186,50 EUR. Obsluha 
mu vydá 37 nálepiek. 

Zákazník natankuje prémiové motorové palivo EVO Benzín. Celková suma jeho nákupu je 
76,20 EUR. Obsluha mu vydá 15 nálepiek. 

Zákazník využije služby autoumyvárne a natankuje motorové palivo ECO+ Autoplyn. Suma 
jeho nákupu je 62,80 EUR. Obsluha mu vydá 12 nálepiek. 

 

7. Zoznam akciových tovarov: 

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

Športové produkty ARENA: 

Názov Popis produktu Zľava v % 
oproti plnej 
maloobchodnej 
cene 

Počet nálepiek + 
akciová cena 

Plná 
maloobchodná 
cena platná v 
sieti čerpacích 
staníc Slovnaft 

ARENA 
Batoh, 30 LT 
48x20x32 cm 

Priedušný a odolný s  
ventilačným 
systémom  na 
reguláciu vlhkosti. 

-30% 10 nálepiek + 24,49€ 
alebo  
10 nálepiek +  3350 
bonus bodov  

34,95 € 

ARENA 
Kozmetická 
taška,  
30x 15x 15 cm 
 

Priedušná, ideálna 
pre malé produkty a 
kozmetické položky. 

-30% 5 nálepiek + 9,10€  
alebo   
5 nálepiek + 1250 
bonus bodov 

12,95 € 

ARENA 
Messenger 
taška, 

Vodeodolná. 
Potiahnutá tkaninou 
so spevneným 

-36% 10 nálepiek + 25,49 € 
alebo  

39,95€ 

http://www.slovnaft.sk/leto2016


 

 

40x8x30 cm. dnom a 
polstrovanými 
priehradkami. 
Predné vrecko s 
organizérom. 

10 nálepiek + 3490 
bonus bodov  
 

ARENA 
Taška na 
topánky 
35x46h cm 

Uzatvárací systém 
so šnúrkou. 
Môže sa v nej niesť 
všetko 
príslušenstvo na 
plávanie alebo 
topánky a nosiť 
ako batoh. 

-25% 5 nálepiek + 7,49€   
alebo  
5 nálepiek +  1030 
bonus bodov  
 

9,95 € 

ARENA 
Športová taška, 
32 LT, 51x23x26 
cm 

Stredne veľká 
taška teplu a vode 
odolná, s 
ventilačným 
systémom  pre 
reguláciu vlhkosti. 

-34% 10 nálepiek + 22,99 € 
alebo  
10 nálepiek +  3150 
bonus bodov  

34,95 € 

ARENA 
Športový uterák 
240 gr / sq cm.  
80x150 cm 

Uterák z 
mikrovlákna, super 
mäkký, vysoko 
absorbčný a 
rýchloschnúci.  

-45% 5 nálepiek + 11,99 € 
alebo  
5 nálepiek + 1510 
bonus bodov  

19,90 € 

 

Plyšové hračky s podobami postáv z filmu Doba ľadová: 

Názov Zľava v % oproti 
plnej 
maloobchodnej 
cene 

Počet nálepiek + akciová 
cena 

Plná maloobchodná cena 
platná v sieti čerpacích 
staníc Slovnaft 

Manny -60% 
 
 
 
-90% 

5 nálepiek + 7,99 € 
Alebo  
5 nálepiek + 1090 Bonus bodov 
Alebo 
60 nálepiek + 1,99 € 

19,99 € 

Sid -60% 
 
 
 
-90% 

5 nálepiek + 7,99 € 
Alebo  
5 nálepiek + 1090 Bonus bodov 
Alebo 
60 nálepiek + 1,99 € 

19,99 € 

Diego -60% 5 nálepiek + 7,99 € 19,99 € 



 

 

 
 
 
-90% 

Alebo  
5 nálepiek + 1090 Bonus bodov 
Alebo 
60 nálepiek + 1,99 € 

Scrat -60% 
 
 
 
-90% 

5 nálepiek + 7,99 € 
Alebo  
5 nálepiek + 1090 Bonus bodov 
Alebo 
60 nálepiek + 1,99 € 

19,99 € 

Buck -60% 
 
 
 
-90% 

5 nálepiek + 7,99 € 
Alebo  
5 nálepiek + 1090 Bonus bodov 
Alebo 
60 nálepiek + 1,99 € 

19,99 € 

Shira -60% 
 
 
 
-90% 

5 nálepiek + 7,99 € 
Alebo  
5 nálepiek + 1090 Bonus bodov 
Alebo 
60 nálepiek + 1,99 € 

19,99 € 

 

 

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, miesto úhrady doplatku v hotovosti zvoliť 
získanie tovaru za BONUS body. Takto poskytovaný tovar je považovaný za tzv. shopový 
tovar v zmysle Všeobecných obchodných podmienok klubu BONUS.  

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

a) uplatniť si hraciu kartu na nákup akciového tovaru na inej čerpacej stanici SLOVNAFT na 
území Slovenskej republiky, kde je daný akciový tovar k dispozícii, 

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

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



 

 

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 klub BONUS.   

Reklamáciu akciového tovaru môže zákazník uplatniť len na tej čerpacej stanici SLOVNAFT, 
kde  reklamovaný tovar kúpil. Súčasne je zákazník povinný preukázať sa originálom 
pokladničného dokladu k danému nákupu akciového tovaru resp. dokladom o odpočítaní 
bonusových bodov v prípade, že zákazník zaplatil za tovar odpočítaním bonusových bodov 
z jeho karty BONUS.  

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

  

8. Všeobecné ustanovenia  

Akcia sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v týchto pravidlách spotrebiteľskej akcie. 
Pravidlá sú k dispozícii v sídle Vyhlasovateľa a organizátora akcie, na jeho web stránke 
k akcii www.slovnaft.sk/leto 2016 a sú k nahliadnutiu na čerpacích staniciach SLOVNAFT 
na území Slovenskej republiky.  

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. 

Vyhlasovateľ a organizátor akcie si vyhradzuje právo odmietnuť tie hracie karty alebo 
nálepky, ktoré sú poškodené, neúplné, nečitateľné, získané nezákonným spôsobom, 
omylom alebo porušením týchto pravidiel.  

 

 

V Bratislave, júl 2016 

 

 

 

http://www.slovnaft.sk/leto


 

 

 

Príloha: Zoznam čerpacích staníc SLOVNAFT, na ktorých prebieha akcia 

Názov ČS 

Bánovce nad Bebravou 

Bánovce nad Bebravou - Trenčianska II. 

Banská Bystrica - Jakub 

Banská Bystrica - Kremnička 

Banská Bystrica - Partizánska 

Banská Bystrica - Rudlovská 

Banská Bystrica - Štiavničky 

Banská Bystrica - Zvolenská  

Banská  Štiavnica 

Bardejov - Duklianska (Kúpeľná ) 

Bardejov - Prešovská 

Beladice 

Bernolákovo 

Blatná na Ostrove 

Bošany 

Bratislava - Americké námestie 

Bratislava - Bajkalská 

Bratislava - Bajkalská II. 

Bratislava - Botanická  

Bratislava - Bratská  

Bratislava - DČS Lamačská I. 

Bratislava - DČS Zlaté piesky 

Bratislava - Devínská Nová Ves 

Bratislava - Dolnozemská II. 

Bratislava - Dúbravka (Sch. Trnavského) 

Bratislava - Dvory IV. 

Bratislava - Herlianska 

Bratislava - Petržalka I Dolnozemská (do BA) 

Bratislava - Petržalka II Dolnozemská (von z BA) 

Bratislava - Podunajské Biskupice I (ul.Svornosti) 

Bratislava - Podunajské Biskupice II (Korytnická, MOL) 

Bratislava - Prievozská 

Bratislava - Púchovská 

Bratislava - Rybničná 



 

 

Bratislava - Tomášikova 

Bratislava - Tomášikova II. 

Bratislava - Vajnorská (bývala MOL, pred Porsche) 

Bratislava - Vajnorská II. 

Bratislava - Vajnory (pri NAY elektrodome) 

Bratislava - Viedenská 

Bratislava - Vrakunská  

Bratislava - Záhorská Bystrica 

Bratislava - Zlaté Piesky (pri nák.centre Pallace) 

Brezno pod Baniskom 

Brezová pod Bradlom 

Budča - Juh  

Budča - Sever  

Bytča - Hlinická cesta 

Demandice 

Detva - sídlisko 

Dolná Streda 

Dolný Kubín 

Dubnica nad Váhom 

Dudince 

Dunajská Lužná 

Dunajská Streda - Bratislavská cesta I. (do Dun. Stredy) 

Dunajská Streda - Bratislavská cesta II. (von z Dun. Stredy) 

Dunajská Streda - Galantská  

Dunajská Streda - Komárňanská 

Gabčíkovo 

Galanta - Šalská cesta 

Gelnica 

Handlová - Prievidzká 

Hanušovce nad Topľou 

Hlohovec - Jašter 

Hlohovec - Šulekovo 

Hlohovec - Šulekovo II 

Hnúšťa 

Holíč 

Holíč - Bratislavská 

Humenné - ul. Osloboditeľov 

Humenné - ul.Mieru 



 

 

Ilava - Štúrova 

Ivachnová 

Ivánka pri Nitre - Novozámocká 171 

Jablonov nad Turňou  

Janovík - Východ 

Janovík - Západ 

Jaslovské Bohunice 

Kalná nad Hronom 

Kežmarok - Nižná Brána 

Kolárovo 

Komárno - Bratislavská 

Komárno - Novozámocká 

Košice - Alejova  

Košice - Barca 

Košice - Festivalove nám. 

Košice - Hutnícka 

Košice - Jantárova  

Košice - KVP 

Košice - Luník 

Košice - Medzi mostami 

Košice - Moldavská 

Košice - Moldavská cesta II - MOL 

Košice - Nad Jazerom 

Košice - Palackého 

Košice - Poľov 

Košice - Popradská  

Košice - Sečovská - MOL 

Košice - Šaca 

Kráľovský Chlmec II. 

Kremnica 

Krompachy 

Krupina 

Kúty 

Lednické Rovne 

Levice - Bátovská (Družstevnícka) 

Levice - Kálnická 

Levice - Ku Bratke 

Levoča 



 

 

Liptovský Hrádok - Pod celinami (bývalá MOL) 

Liptovský Hrádok - Podtureň 

Liptovský Mikuláš - Okoličné 

Liptovský Mikuláš - ŽSR 

Lučenec - Haličská 

Lučenec - Opatová 

Madunice 

Malacky - Pezinská 

Malý Šariš - Juh (D1 smer Prešov) 

Malý Šariš - Sever (D1 smer Levoča) 

Martin - Francúzskych partizánov 

Martin - Kollárova 

Martin - Sever 

Medveďov 

Medzilaborce - Dobrianskeho 116/14 

Michalovce - Humenská 

Michalovce - Močaranská 

Michalovce - Sobranecká cesta 

Modra - Pezinská 

Moldava nad Bodvou 

Myjava 

Námestovo 

Nitra - Baničova ul. (sídlisko Klokočina) 

Nitra - Drážovská 

Nitra - Chrenová 

Nitra - Krškany 

Nitra - Kynek II. 

Nižná nad Oravou 

Nová Baňa - Cintorínska 

Nováky 

Nové Zámky - Komárňanská II (bývalá JET, smer Komárno) 

Nové Zámky - Nitrianska 

Nové Zámky - Výpalisko (bývalá MOL) 

Nový Smokovec - cesta Slobody 

Partizánske - Nitrianska cesta 

Pezinok - Bratislavská (pri Tesco) 

Pezinok - Šenkvická cesta (pri Hypernove) 

Piešťany - Bratislavská 



 

 

Piešťany - letisko 

Piešťany - Vrbovská  

Poltár 

Poprad - Moyzesova 

Poprad - Predné Hony 

Poprad - Západ 

Považská Bystrica - Orlové 

Považská Bystrica - Sládkovičová 

Považská Bystrica - Slovenských partizánov 

Prešov - Dukelská 

Prešov - Levočská 

Prešov - Sekčov 

Prievidza - Moštenica 

Prievidza - Necpaly 

Prievidza - Rad L.N.Tolstého 

Púchov - Nimnická ( Sedlište) 

Púchov - Streženická 

Radoľa 

Rajec 

Raslavice 

Revúca - M.R.Štefánika 

Rimavská Sobota - Cukrovarská 

Rimavská Sobota - Hlavná (Košická) 

Rožňava - Brzotín (Šafárikova) 

Rožňava - Košická 

Ružomberok - Roveň 

Sabinov - Orkucany 

Sečovce - Kochanovská 

Sekule I ( D2, posledná  zo SR) 

Sekule II (D2,prvá v SR) 

Senec - Bratislavská 

Senec - Senecká 

Senec -Trnavská 

Senica 

Sereď 

Skalica 

Sládkovičovo 

Sládkovičovo - Pionierska 



 

 

Slovenské Ďarmoty 

Sobrance 

Spišská Nová Ves - Harichovská 

Spišská Nová Ves - Markušovská 

Stará Ľubovňa 

Stropkov 

Sverepec 

Svidník 

Svit 

Svrčinovec 

Šahy - Hontianska  

Šaľa - Galantská 

Šaľa - Veča 

Šamorín - Bratislavská cesta  

Štrba - DČS 

Štúrovo - Komenského 

Štúrovo - Železničný rad (bývalá MOL) 

Šurany 

Terchová 

Topoľčany - Nitrianska (Stummerova 138/9550) 

Tornaľa 

Trebišov - Hlavná 

Trenčianska Turná 

Trenčianske Teplice 

Trenčín - Električná  

Trenčín - Za mostami (Bratislavská) 

Trenčín - Záblatie (Piešťanská) 

Trenčín - Zamarovce  

Trenčín - Žemberov dom 

Trnava - Bratislavská 

Trnava - Bučianská 

Trnava - Nitrianska 19 (smer von z Trnavy) 

Trnava - Nitrianska 21 (smer do Trnavy) 

Trstená 

Turčianske Teplice - Dolná štubňa 

Turzovka 

Veľké Kapušany 

Veľký Krtíš - B. Nemcovej  



 

 

Veľký Krtíš - Lučenecká 

Veľký Meder  

Veľký Šariš 

Vráble - Nitrianska 

Vranov nad Topľou-Čemerné 

Vrbové 

Vrútky 

Vyšný Kubín 

Zákamenné 

Zeleneč 

Zlaté Moravce - Hlavná 

Zlaté Moravce - M.Urbana 

Zvolen - Lesnícka cesta 

Zvolen - Lieskovec 

Zvolen - Neresnícka 

Zvolen - Rákoš 

Zvolen - Tulská  

Ždiar 

Želiezovce 

Žiar nad Hronom - Bratislavská 

Žiar nad Hronom - Ladomerská Vieska  

Žiar nad Hronom - SNP 

Žilina - Košická (pri Tesco) 

Žilina - Kragujevská 

Žilina - Kysucká  

Žilina - Montáža 

Žilina - Šibenice 

Žilina - Vysokoškolákov 

 

 


