Podmienky a pravidlá akcie „Ducati kolekcia snov“
(ďalej len „Podmienky“)
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Čas a miesto konania akcie

Akcia „Ducati kolekcia snov“ (ďalej len „Akcia“) prebieha od 17.6.do 8.9.2019 vrátane alebo do
vypredania zásob, ak k nemu dôjde skôr (ďalej len „Doba konania Akcie“), na čerpacích staniciach
Shell na území Slovenskej republiky (ďalej len "Miesto konania Akcie").
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Mechanika Akcie

Každý, kto počas Doby konania Akcie natankuje v Mieste konania Akcie jednorazovo minimálne 25 litrov
paliva Shell FuelSave (t.j. Shell FuelSave 95 alebo Shell FuelSave Diesel) a riadne uhradí kúpnu cenu
paliva, dostane pri platbe za toto palivo jednu samolepku.
Každý, kto počas Doby konania Akcie natankuje v Mieste konania Akcie jednorazovo minimálne 25 litrov
paliva Shell V-Power (t.j. Shell V-Power 95, Shell V-Power Racing 100 alebo Shell V-Power Diesel) a
riadne uhradí kúpnu cenu paliva, dostane pri platbe za toto palivo dve samolepky.
Každý, kto počas Doby konania Akcie kúpi ktorýkoľvek z umývacích programov dostupných na
umývacích linkách patriacich k vybraným čerpacím staniciam Shell a riadne uhradí jeho cenu, dostane
pri platbe jednu samolepku. Zoznam čerpacích staníc Shell, na ktorých možno získať nálepku za nákup
umývacieho programu, je dostupný na www.shell.sk.
Každý, kto počas Doby konania Akcie kúpi ktorúkoľvek z vôd do ostrekovačov značky Shell dostupných
na čerpacích staniciach Shell a riadne uhradí kúpnu cenu, dostane pri platbe jednu samolepku.
K jednému natankovaniu minimálne 25 litrov paliva náleží vždy iba jedna samolepka, resp. dve
samolepky v prípade palív Shell V-Power, a to aj v prípade, ak zákazník natankuje palivo v
niekoľkonásobne väčšom objeme.
Po nazbieraní potrebného počtu samolepiek si zákazník môže zakúpiť model motorky značky Ducati
zmenšený v mierke 1:18 za zvýhodnenú cenu.
Zákazník, ktorý nie je členom vernostného programu Shell ClubSmart, môže získať model motorky
Ducati za zvýhodnenú cenu po nazbieraní piatich samolepiek.
Zákazník, ktorý je členom vernostného programu Shell ClubSmart, môže získať model motorky Ducati
za zvýhodnenú cenu po nazbieraní štyroch samolepiek.
Pre zakúpenie jedného modelu motorky za zvýhodnenú cenu zákazník potrebný počet samolepiek
nalepí do prázdnych políčok na to určenej kartičky, ktorá je voľne k dispozícii v Mieste konania Akcie..
Po vyplnení všetkých štyroch, resp. piatich políčok samolepkami sa zákazník obráti na obsluhu čerpacej
stanice, odovzdá jej vyplnenú kartičku a vyberie si niektorý z modelov podľa aktuálnej ponuky na
čerpacej stanici. Ak je zákazník členom programu Shell ClubSmart, musí obsluhe pred kúpou modelu
Ducati pri odovzdávaní kartičky so štyrmi samolepkami predložiť svoju platnú Shell ClubSmart kartu,
inak mu nemusí byť model motorky Ducati vydaný.
Ponuka jednotlivých modelov motoriek Ducati sa môže na každej čerpacej stanici líšiť v závislosti od
aktuálneho stavu zásob a platí do (predčasného) vypredania zásob alebo do skončenia Doby konania
Akcie. K dispozícii sú nasledovné modely motoriek Ducati za zvýhodnenú cenu, ktorá je uvedené
v tabuľke nižšie:
Model motorky Ducati
Ducati Desmosedici GP 18
Ducati 1199 Superleggera
Ducati Monster 900
Ducati Xdiavel S

Cena modelu po predložení potrebného
počtu samolepiek
2,99€
1,99€
1,99€
1,99€

Ducati Hypermotard SP
Scrambler Ducati Icon
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1,99€
1,99€

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 čerpacie stanice
samostatne.
Tieto Podmienky sú k dispozícii na www.shell.sk.

