
Súťažný poriadok reklamnej súťaže „BONUS klub – vyhrajte späť minuté body“

Preambula

Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, 
ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže „BONUS klub – vyhrajte späť minuté body“, 
aby podmienky tejto súťaže boli náležite určené.

1. Názov súťaže

„BONUS klub – vyhrajte späť minuté body“ (ďalej len ako „súťaž“)

2. Organizátor súťaže

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

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území  
Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom. Súťaže  
sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže.

4. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha na všetkých čerpacích staniciach spoločnosti SLOVNAFT, a.s. na území SR  
od 1. februára 2016 (vrátane) do 29. februára 2016 (vrátane). 

5. Pravidlá súťaže 

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je realizácia výmeny bodov za odmenu z Katalógu odmien  
BONUS klubu jednou z nasledovných foriem:

- nákup tovaru z Katalógu odmien BONUS klubu (ďalej len ako „katalógový tovar“), alebo

- výmena bodov za  zľavu na motorové palivá podľa pravidiel aktuálne platnej ponuky zverejnenej  
na www.bonusklub.sk, alebo

- nákup položky zo sortimentu tovaru v shopoch ČS alebo služieb poskytovaných na ČS uvedené 
v Katalógu odmien BONUS klubu (shopový tovar a služby)

      v období trvania súťaže, t.j. od 1.2.2016 do 29.2.2016. 



6. Pravidlá žrebovania, zoznam výhier

Do žrebovania o výhry bude zaradený každý člen BONUS klubu, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 5. 
tohto súťažného poriadku a k 29.2.2016 bude mať evidované členstvo v BONUS klube.

Pre účely tejto súťaže Organizátor súťaže zabezpečil nasledovnú výhru:
      
Vrátenie hodnoty bodov minutých pri jednom nákupe (transakcii) náhodne každému 10. (slovom 
desiatemu) členovi BONUS klubu, ktorý realizoval výmenu bodov za odmenu z Katalógu odmien BONUS 
klubu podľa podmienok uvedených v bode 5 tohto súťažného poriadku.

Žrebovanie sa uskutoční  dňa 3.3.2016 v sídle Organizátora súťaže za prítomnosti notára.

Výhra – t.j. hodnota minutých bodov bude pripísaná späť na BONUS kartu člena BONUS klubu  
a to najneskôr do dvoch pracovných od uskutočnenia žrebovania.

Možnosť overenia výhry bude na stránke www.bonusklub.sk a to zadaním čísla BONUS karty  
do vyhľadávania na stránke informujúcej o súťaži, pričom po zadaní čísla sa zobrazí hodnota výhry 
v bodoch alebo informácia o tom, že člen BONUS klubu nebol vyžrebovaný.

7. Všeobecné ustanovenia

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, samotný priebeh súťaže a vyhodnotenie jej výsledkov sa riadia 
ust. § 845 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Výhry do súťaže poskytla spoločnosť  SLOVNAFT, a.s., so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  
IČO: 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č: 426/B.

Výhry z tejto reklamnej súťaže nepresahujú hodnotu 350 € a nepodliehajú dani z príjmu. 

Tieto pravidlá spotrebiteľskej súťaže sú zákazníkom k dispozícii na nahliadnutie na každej ČS Slovnaft na 
území Slovenskej republiky a súčasne na internetovej stránke www.bonusklub.sk. Organizátor súťaže si 
vyhradzuje právo neuznať výmenu bodov, ktorá bola realizovaná v rozpore zo Všeobecnými obchodnými 
podmienkami BONUS klubu. Účastník súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže požadovať odmenu 
v rozsahu určenom týmto štatútom spotrebiteľskej súťaže, pričom však v súlade s ustanovením § 845 
Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať odmenu súdnou cestou.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo súťaž počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, zmeniť jej pravidlá, 
súťažný poriadok alebo podmienky súťaže. 
 

 V Bratislave, 1.2.2016


