
  

Pravidlá marketingovej akcie „Kvartálna súťaž pre autorizovaných distribútorov mazív“ 

Preambula 

Pravidlá marketingovej akcie predstavujú záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá 
marketingovej akcie „Kvartálna súťaž pre autorizovaných distribútorov mazív“ tak, aby 

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

1. Názov marketingovej akcie: 

Marketingová akcia „Kvartálna súťaž pre autorizovaných distribútorov mazív“ (ďalej aj ako 
„marketingová akcia“ alebo „akcia“). 

2. Vyhlasovateľ a organizátor marketingovej akcie: 

SLOVNAFT, a.s.,  

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 „spoločnosť SLOVNAFT“ alebo „organizátor“) 

3. Cieľ marketingovej akcie:  

Cieľom marketingovej akcie je zvýšenie objemu predaja mazív a autochemikálií aktívnym 
zákazníkom, ktorý majú certifikát „AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR OLEJOV, MAZÍV A 
AUTOCHEMIKÁLIÍ MOL“ (ďalej len „zákazník“).  Účelom akcie je motivovanie zákazníkov 
k stabilným a vyšším odberom vybraných komodít od spoločnosti SLOVNAFT, a.s so zameraním na 
balený tovar s cieľom rozšírenia povedomia značky MOL.  

4. Termín a miesto marketingovej akcie: 

Termín začatia akcie je 1. 10. 2022 o 00:00:00 hod., termín ukončenia akcie je 31.12. 2022 o 
23:59:59 hod. Miestom konania akcie je územie Slovenská republika.  

5. Podmienky marketingovej akcie: 
 

Do akcie sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý má certifikát „AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR 
OLEJOV, MAZÍV A AUTOCHEMIKÁLIÍ MOL“ Z akcie budú vylúčení zákazníci, voči ktorým bude 
spoločnosť SLOVNAFT v čase vyhodnotenia evidovať  nesplatené pohľadávky po termíne splatnosti.  

6. Pravidlá marketingovej akcie  

6.1  Právo na získanie predmetu výhry vzniká, ak zákazník dosiahne alebo prekročí presne a vopred 
stanovený objem nakúpených len balených produktov (olejov) a zároveň bude jeho odber 
v konkrétnom termíne od 1. 10. 2022 o 00:00:00 hod. až do termínu ukončenia akcie 31.12. 2022, 
23:59:59 hod. najvyšší spomedzi všetkých zapojených autorizovaných distribútorov v marketingovej 
akcii. Za najväčšie balenie je považovaný veľký sud v objeme do 216 L. Každý zákazník bude 
o tomto cieli vopred informovaný a zároveň dostane každý účastník aj informáciu o priebežných 
mesačných odberoch. Komunikácia bude realizovaná formou emailu. 

 Nastavenie : výherca v tomto 4.Q 2022 bude musieť presiahnuť množstvo nakúpených balených 
produktov (olejov) 22 725 kg a zároveň musí dosiahnuť najvyšší výsledok odberu týchto produktov. 

 

 Predmetom výhry je:  

• 800€ GIFT karta,  



  

6.2. O vzniku nároku na výhru bude zákazník informovaný po skončení a vyhodnotení marketingovej 
akcie do 20 pracovných dní od termínu ukončenia akcie telefonicky / e-mailom (v závislosti od 
dostupných kontaktných údajov zákazníka). Súčasťou oznámenia o výhre  bude údaj o hodnote 
výhry, spôsobe a adrese jej doručenia (korešpondenčná adresa evidovaná v súvislosti zo zmluvným 
vzťahom zákazníka, ak sa so zákazníkom organizátor nedohodne inak) a lehota, do ktorej môže 
zákazník výhru písomne/e-mailom odmietnuť. Zákazníkovi bude výhra odovzdaná poštou ako 
poistená zásielka do 10 pracovných dní, od uplynutia lehoty na odmietnutie výhry, ak sa organizátor 
nedohodne so zákazníkom inak. 

6.3.V prípade, že niektorý z výhercov výhru v stanovenej lehote odmietne, nárok na túto výhru získa 
zákazník s druhým najvyšším výsledkom. Ak odmietne výhru viac výhercov, postupuje sa obdobným 
spôsobom pri určovaní ďalších výhercov. Do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na odmietnutie 
výhry organizátor upovedomí náhradníka/-ov analogicky podľa bodu 6.2.týchto pravidiel. Výhra, 
ktorú sa nepodarí odovzdať zákazníkom podľa týchto pravidiel, prepadá v prospech organizátora, 
ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.  

6.4. Na výhru nemá zákazník právny nárok a výhra nie je súdne a právne vymáhateľná. Výmena 
výhry za finančnú hotovosť alebo za inú odmenu nie je možná. 

6.5. Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov 
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je 
povinný vysporiadať si daňové povinnosti  v zmysle platných predpisov SR. 

 

7. Všeobecné ustanovenia  

Akcia sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v týchto pravidlách. Pravidlá sú k dispozícii v sídle 
spoločnosti SLOVNAFT a sú zverejnené na webovej stránke https://slovnaft.sk/sk/maziva/  

Zákazník svojou účasťou na akcii akceptuje tieto pravidlá.  

Organizátor akcie nespracúva v súvislosti s realizáciou marketingovej akcie od jej vyhlásenia až po 
jej ukončenie, t. j. príkladom počas jej priebehu, v súvislosti s vyhodnotením splnenia podmienok 
akcie, či v nadväznosti na odovzdanie výhry zákazníkovi a pod., osobné údaje fyzických osôb. 

Organizátor 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. 

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť výhry, ktoré marketingová akcia poskytuje, ak 
je preukázateľný rozpor alebo nesúlad s týmito pravidlami.  

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť a platnosť 1. 10. 2022.  

 

V Bratislave, 28.9.2022 

https://slovnaft.sk/sk/maziva/

