
  

 

Pravidlá spotrebiteľskej akcie „Promo Kúpele pre vaše auto 4+1 program Premium za 5 
centov“ 

Preambula 

Pravidlá spotrebiteľskej akcie predstavujú jediný záväzný dokument, ktorý podrobne 
upravuje pravidlá akcie “Promo Kúpele pre vaše auto 4+1 program Premium za 5 centov“ tak, aby 

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

1. Názov spotrebiteľskej akcie: 

Spotrebiteľská akcia „Promo Kúpele pre vaše auto 4+1 program Premium za 5 centov“ (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  

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 „Kúpele pre vaše auto 4+1 program Premium za 5 centov“ je zvýšenie 
povedomia o umývacích linkách na servisných staniciach Slovnaft ako aj zvýšenie predaja 
jednotlivých umývacích programov v sieti vybraných servisných staníc SLOVNAFT v Slovenskej 
republike (ďalej len ako „SeS SLOVNAFT“). 

5. Definovanie akcie: 

Interaktívny zberateľský program „Promo Kúpele pre vaše auto 4+1 program Premium za 5 centov“ 
pripravila spoločnosť SLOVNAFT. 

Súčasťou akcie sú hracia karta, nálepky a umývacie programy. K dispozícii je aj webová stránka  
https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/aktualne-akcie/#26-oktober-2018ciste-auto-za-vyhodnu-
cenu 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 a zamestnanci prevádzkovateľov SeS 
SLOVNAFT. 

7. Trvanie akcie: 

Akcia trvá od 1. novembra 2018 do 31. januára 2019 a prebieha na vybraných SeS SLOVNAFT, 
ktorých zoznam je uvedený v Prílohe 1 týchto pravidiel (ďalej len „vybrané SeS SLOVNAFT“). 

Vydávanie nálepiek do hracích kariet sa začína 1. novembra 2019 o 00:00 a končí 31. januára 2019 
o 24:00 hod. Uplatňovanie hracích kariet s nálepkami na nákup piateho umývacieho programu 
Premium s doplatkom 0,05 € v zmysle týchto pravidiel je možné do 31. januára 2019 do 24:00. 

 

8. Princípy fungovania akcie:  

8.1. Zákazník za každý nákup akéhokoľvek umývacieho programu na SeS SLOVNAFT 
zaplatený v hotovosti, platobnou kartou, alebo MOL Group GIFT a MOL Group palivovou 
kartou (na jednom pokladničnom bloku) získa jednu nálepku do hracej karty. Zákazník si 

https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/aktualne-akcie/#26-oktober-2018ciste-auto-za-vyhodnu-cenu
https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/aktualne-akcie/#26-oktober-2018ciste-auto-za-vyhodnu-cenu


  

 

akýkoľvek umývací program môže zakúpiť aj za nazbierané BONUS body na svojej karte 
BONUS. Nálepky sa vzťahujú k počtu zakúpených akýkoľvek umývacích programov, nie 
k hodnote nákupu. Po nazbieraní 4 nálepiek a ich nalepení do hracej karty získa zákazník 
možnosť zľavneného nákupu piateho umývacieho programu Premium len za 0,05 €. 
Zákazník odovzdá svoju hraciu kartu obsluhe  SeS SLOVNAFT. Obsluha skontroluje 
platnosť hracej karty a počet nazbieraných nálepiek, a v prípade súladu s uvedenými 
pravidlami vydá zákazníkovi po uhradení doplatku 0,05 € podklad pre využitie daného 
umývacieho programu Premium (vo forme kódu alebo plastovej karty pre spustenie 
umývacieho programu). Po vydaní podkladu pre spustenie umývacieho programu 
Premium obsluha odoberie a znehodnotí hraciu kartu opečiatkovaním poľa s nalepenými 
nálepkami pečiatkou príslušnej SeS SLOVNAFT, hraciu kartu obsluha uskladní – 
nevracia sa zákazníkovi. Nálepky môže zákazník zbierať do 31. januára 2019, umývací 
program Premium za 0,05 € (kód alebo kartu) môže zákazník využiť najneskôr do 31. 
januára 2019. 

8.2. Nákupom sa rozumie kúpa ľubovoľných umývacích programov  predávaných v 
predajni na vybraných SeS SLOVNAFT. 

8.3. Hracia karta je platná, pokiaľ obsahuje 4 nalepené nálepky. Na jednu hraciu kartu 
je možné uplatniť si jeden nákup umývacieho programu Premium za 0.05 €. Nálepky nie 
je možné vymeniť za finančnú hotovosť. 

8.4. Uplatňovanie hracích kariet po termíne uvedenom v bode 7 nie je možné.  

Príklady: 

Zákazník si zakúpi jeden umývací program ECO v hodnote 5,30€od obsluhy. Obsluha mu 
vydá 1 nálepku. 

Zákazník si zakúpi jeden umývací program SUPREME v hodnote 9,90€  od obsluhy. 
Obsluha mu vydá 1 nálepku. 

Zákazník si zakúpi 2 umývacie programy ECO, SUPREME v hodnote 15,2€ od obsluhy. 
Obsluha mu vydá 2 nálepky. 

 

 

9. Zoznam akciových tovarov: 

Po splnení podmienok akcie získa zákazník možnosť zakúpiť si piaty umývací program 
Premium za 5 centov  na ktorejkoľvek z vybraných  SeS SLOVNAFT. 

 



  

 

Do promočnej akcie pri zbieraní nálepiek a výdaji umývacieho programu Premium za 0,05 
€ budú akceptované artikle 

Typ 
zariadenia Názov Cena 

Umývacia 
linka 

Program 
SUPER LESK 10,00€ 

Umývacia 
linka 

Program 
SUPREME 9,99€ 

Umývacia 
linka 

Program 
PREMIUM 8,00€ 

Umývacia 
linka 

Program 
STANDART 6,60€ 

Umývacia 
linka Program ECO 5,30€ 

Umývacia 
linka 

Program 
BASIC 4,20€ 

 

 

 

Zákazník si vybraný piaty akciový umývací program Premium za 5 centov môže  zakúpiť na 
ktorejkoľvek z vybraných SeS Slovnaft. 

 

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 

https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/aktualne-akcie/#26-oktober-2018ciste-auto-za-
vyhodnu-cenu a sú k nahliadnutiu na SeS SLOVNAFT. 

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

https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/aktualne-akcie/#26-oktober-2018ciste-auto-za-vyhodnu-cenu
https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/aktualne-akcie/#26-oktober-2018ciste-auto-za-vyhodnu-cenu


  

 

SLOVNAFT 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. 

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

 V Bratislave, 1. novembra 2018 

 

Príloha č. 1 Vybrané SeS Slovnaft  

 

Dunajská Lužná Bratislava - Devínská Nová Ves 

Košice - Sečovská Levice - Ku Bratke 

Tornaľa Považská Bystrica - Slovenských 

partizánov 

Nižná nad Oravou Zvolen - Tulská 

Handlová - Prievidzská cesta Košice - KVP 

Kosice - Alejova Pezinok - Bratislavská 

Krupina Trnava - Bratislavská 

Poprad - Moyzesova Bratislava - Vrakunská 

Prievidza - Moštenica Košice - Nad Jazerom 

Liptovský Hrádok - Pod celinami Šamorín - Bratislavská cesta 

Lučenec - Haličská Moldava nad Bodvou 

Komárno - Novozámocká Bratislava-Tomasikova II. 

Bratislava - Bajkalska II. Pezinok - Šenkvická cesta 

Trenčín - Električná Bratislava - Podunajské Biskupice II. 

Bratislava - Vajnory Žilina - Montáža 



  

 

Myjava Trenčín - Žemberov dom 

Detva - sídlisko Bratislava - Záhorská Bystrica 

Nováky Trenčín - Za mostami (Bratislavská) 

Košice - Moldavská II. Senec II. - Trnavská 

Nitra - Drážovská Poprad - Predné Hony 

Krompachy Skalica 

Veľký Krtíš - B.Nemcovej Galanta - Šalská cesta 

Nové Zámky - Výpalisko Bardejov - Prešovská 

Prešov - Duklianska Zlate Moravce - M. Urbana 

Sereď Piešťany - Bratislavská 

Banská Bystrica - Partizánska Trnava - Bučianska cesta 

Považská Bystrica - Orlové Levice - Bátovská 

Bratislava - Bratská Žilina - Kysucká 

Martin - Francuzskych partizanov Bratislava - Bajkalská 

Dunajská Streda - Bratislavská cesta 

II. (von z Dun. Stredy) 

Bytča - Hlinická cesta 

Rožňava - Košická Nitra - Chrenová 

Púchov - Sedlište Ilava - Štúrová 

Košice - Popradská Bratislava - Dolnozemská III. 

Senec I. - Bratislavská Bratislava - Botanická 

Nitra - Baničova Prešov - Sekčov 

Banská Bystrica - Zvolenská Spišská Nová Ves - Markušovská 

Bratislava - Dvory IV. Žilina - Ulica Vysokoškolákov 

 


