Podmienky a pravidlá akcie „Zbierajte samolepky za umývacie programy a získajte víno
zdarma“
(ďalej len „Podmienky“)
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Čas a miesto konania akcie

Akcia „Zbierajte samolepky za umývacie programy a získajte víno zdarma“ (ďalej len „Akcia“) prebieha
od 1.11.2017 do 30.11.2018 alebo do vypredania zásob (ďalej len „Doba konania Akcie“) na
vybraných čerpacích staniciach prevádzkovaných pod značkou Shell (ďalej len „ČS Shell“) na území
Slovenskej republiky, na ktorých sú prevádzkované autoumyvárne (ďalej len "Miesto konania Akcie").
Zoznam týchto ČS Shell nájdete na www.shell.sk.
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Účastníci Akcie

Účastníkom Akcie sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky tejto
Akcie. Účastník Akcie berie na vedomie, že za účelom kontroly, či spĺňa vekový limit pre účasť na
Akcii, môže obsluha ČS Shell pri výdaji fliaš vína vyžadovať predloženie platného občianskeho alebo
vodičského preukazu alebo iného obdobného preukazu. V prípade, ak účastník Akcie takýto preukaz
nepredloží, alebo ak účastník Akcie nedosiahne vekovú hranicu 18 rokov, obsluha ČS Shell mu víno
nevydá.
3

Mechanika Akcie

Každý, kto počas Doby konania Akcie kúpi v Mieste konania Akcie jednorazovo umývací program
Perfektný lesk alebo Perfektné umytie, dostane pri platbe za tento umývací program 2 samolepky.
Každý, kto počas Doby konania Akcie kúpi v mieste konania Akcie jednorazovo umývací program
Standard, dostane pri platbe za tento umývací program 1 samolepku.
Pre vylúčenie pochybností, zákazníkovi nepatrí samolepka za nákup umývacie programu Express
alebo inej služby ponúkanej v autoumývarni. Zákazníkovi nebude vydaná žiadna nálepka ani
v prípade, ak umývací program získal výmenou za body v rámci vernostného programu ClubSmart.
Po nazbieraní 6 samolepiek účastník Akcie získa zdarma buď fľašu vína Santa Helena Varietal
Cabernet Sauvignon 0,75 l alebo fľašu vína Zonin Ventiterre Chardonnay 0,75 l. Účastník Akcie môže
takto získať max. 2 ks vín zadarmo v jednom dni a na jednom Mieste konania akcie.
Pre získanie jednej z týchto fliaš účastník Akcie získaných 6 samolepiek nalepí do 6 prázdnych
políčok na to určenej vernostnej karty, ktorá mu bude odovzdaná v Mieste konania Akcie. Po vyplnení
všetkých 6 políčok samolepkami sa zákazník obráti na obsluhu čerpacej stanice, odovzdá jej vyplnenú
vernostnú kartu a vyberie si víno podľa aktuálnej ponuky na čerpacej stanici. Účastník Akcie berie na
vedomie, že zásoby vína sa môžu na jednotlivých ČS Shell líšiť.
Zákazník môže získať víno výmenou za vyplnenú vernostnú kartu len v lehote 5 mesiacov, ktorá
začína plynúť mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola zákazníkovi vydaná prvá samolepka.
Mesiac vydania prvej samolepky bude vyznačený na prednej strane vernostnej karty. Napríklad, ak
bola samolepka vydaná po prvýkrát v priebehu mesiaca november 2017, na karte bude vyznačené
„November 2017“ a víno je možné zdarma získať do 30.4.2018.
Akcie je možné zúčastniť sa aj opakovane.
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Spoločné ustanovenia

Účasťou na Akcii vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito Podmienkami.
Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tieto Podmienky zo
závažných dôvodov, najmä zmeniť Dobu konania Akcie, a to i pre jednotlivé ČS Shell samostatne.
Tieto Podmienky sú k dispozícii na www.shell.sk alebo v Mieste konania Akcie.

