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Od kedy do kedy trvá akcia Ducati?  
 
Od 17.06.2019 do 08.09.2019 alebo do vypredania zásob. 

Od obsluhy čerpacej stanice som dostal hraciu kartu, na čo slúži?  

Hracia karta je určená na zbieranie nálepiek a následne na kúpu niektorého z ponúkaných modelov motoriek 

Ducati. 

Ako môžem zíslať model motorky Ducati?  

Pre získanie niektorého z modelov motoriek Ducati je potrebné nazbierať 4 samolepky, ak ste členom 

ClubSmart, respektíve 5 nálepiek, ak nie ste členom. Nálepky je potrebné nalepiť do kartičky na miesto na to 

určené, odovzdať túto kartičku obsluhe na ktorejkoľvek čerpacej stanici Shell a následne doplatiť sumu 1,99 

EUR, respektíve 2,99 EUR. Obsluha kartičku opečiatkuje a ponechá si ju, zákazníkovi vydá pokladničný doklad 

o zaplatení. 

Ako môžem získať nálepku?  

Nálepku potrebnú na získanie modelu motorky Ducati môžete dostať na každej čerpacej stanici Shell za 

natankovanie minimálne 25 l paliva, zakúpenie akéhokoľvek umývacieho programu, alebo aj za nákup Shell 

Clubsmart vody do ostrekovačov. V prípade tankovania palív Shell FuelSave má zákazník nárok na 1 nápeku, 

v prípade tankovania prémiového paliva Shell V-Power má zákazník nárok na 2 nálepky. Za umývacie programy 

aj vodu do ostrekovačov je to jedna nálepka. 

Môžem získať dvojnásobný počet nápiek pri tankovaní viac ako 50L? 

Nie, jedno tankovanie predstavuje nárok na 1 nálepku v prípade tankovanie Shell FuelSave paliva alebo 2 

nálepky v prípade Shell V-Power paliva. 

Potrebujem si uchovať účtenky? 

Účtenka, ktorú získate za nákup paliva obsahuje položku „Samolepka Ducati“ s nulovou hodnotou a predstavuje 

potvrdenie o získaní nálepky(iek). Pri výmene kartičky za model autíčka Ferrari nie sú účtenky potrebné. 

Kde nájdem detailné informácie o akcii „Ducati“?  

Detailné informácie o akcii „Ducati“ sú uvedené v Podmienkach a pravidlách akcie. Nájdete ich na webovej 

stránke  www.shell.sk. 

Ako môžem získať model pit-stop?  

Model pit-stop môžete získať výhradne výmenou za 2490 Shell Club Smart bodov. Model pit-stop nie je možné 

získať výmenou za kartičku so samolepkami a rovnako ho nie je možné zakúpiť za hotovosť. 

Môžem získať model motorky Ducati aj keď nie som členom Shell ClubSmart klubu?  

Áno. 

http://www.shell.sk/

