Podmienky a pravidlá akcie „Zbierajte samolepky za umývacie programy a získajte nové odmeny“
(ďalej len „Podmienky“)
1 Čas a miesto konania akcie
Akcia „Zbierajte samolepky za umývacie programy a získajte odmenu“ (ďalej len „Akcia“) prebieha od
15.9.2020 do 31.12.2021 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.
2 Účastníci Akcie
Účastníkom Akcie sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky tejto Akcie s tým, že
odmeny vo forme alkoholických nápojov budú vydané len osobám starším ako 18 rokov. Účastník Akcie
berie na vedomie, že za účelom kontroly, či spĺňa vekovú hranicu pre vydanie odmeny, môže obsluha
ČS Shell pri výdaji odmien 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 odmenu vo forme
alkoholických nápojov 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.
Akciu nie je možné kombinovať s inou akciou. V prípade, ak bude na konkrétnej čerpacej stanici
prebiehať viacero akcií vzťahujúcich sa k umývacím programom, zákazník si vyberie vždy jednu z akcií,
ktorej sa chce svojím nákupom umývacieho programu zúčastniť.
Účastník akcie získa jednu z odmien, ak bude postupovať nasledovne:
Po nazberaní 6 samolepiek, resp. bezprostredne po zakúpení umývacieho programu, za ktorý získa
Účastník akcie poslednú samolepku, ich vylepení na vernostnú kartu a jej odovzdaní pri pokladni v
Mieste konania akcie do 3, resp. 5 kalendárnych mesiacov odo dňa vydania tejto vernostnej karty,
Účastník akcie získa jednu z nižšie uvedených odmien.
(a) Ak vernostnú kartu predloží do 3 kalendárnych mesiacov od skončenia mesiaca, v

ktorom mu bola vydaná vernostná karta, získa Účastník akcie jednu z nižšie uvedených
odmien:
La Gioiosa Prosecco 750 ml
Chianti červené víno 750 ml
Elit Luxury Collection pralinky 170 g
Yankee sviečka 104 g

(b) Ak vernostnú kartu predloží do 5 kalendárnych mesiacov od skončenia mesiaca, v ktorom
mu bola vydaná vernostná karta, získa Účastník akcie jednu z nižšie uvedených odmien:
Frizzante 750 ml
Krušovice 4x500 ml
AHMAD TEA Evergreen 120g
AHMAD TEA Classical 120g

Účastník Akcie môže takto získať max. jednu odmenu v jednom dni a na jednej ČS Shell.
Odmenu si Účastník akcie môže uplatniť iba pri nákupe 6. umývacieho programu v rámci Doby konania
Akcie a pred uplynutím lehoty na uplatnenie odmeny, ak súčasne odovzdá obsluhe čerpacej stanice
vernostnú kartu, na ktorej bude všetkých 6 políčok vyplnených samolepkami. Následne si môže vybrať
jednu odmenu podľa aktuálnej ponuky v Mieste konania akcie.
Účastník Akcie berie na vedomie, že zásoby odmien sa môžu na jednotlivých ČS Shell líšiť.
Účastník Akcie berie na vedomie, že zásoby odmien môžu byť v Mieste konania Akcie vyčerpané (a to
úplne alebo aj dočasne). V prípade, že dôjde k úplnému vyčerpaniu zásob odmien, môže spoločnosť
Shell zmeniť ponuku odmien. V prípade dočasného vyčerpania zásob odmien bude odmena
zákazníkovi poskytnutá aj neskôr ako v čase nákupu posledného umývacieho programu.
Zákazník môže získať odmenu výmenou za vyplnenú vernostnú kartu len v lehote 3 alebo 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 30.11.2020, na vernostnej karte bude vyznačené
„November 2020“, a odmenu je možné získať do 28.2.2021 alebo 30.4.2021. Akcie je možné zúčastniť
sa aj opakovane.
4 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, prípadne zmeniť ponuku odmien. Tieto
Podmienky sú k dispozícii na www.shell.sk alebo v Mieste konania Akcie.

Príloha- Zoznam vybraných čerpacích staníc Shell, na ktorých prebieha Akcia:
8201
8203
8204
8205

Prievidza
Trenčín
Trnava
Bratislava-Rožňavská (I)

Bojnická cesta 36
Bratislavská 1/40
Nobelova 1
Rožňavská 6

971 01
911 00
917 01
821 04

8208
8209
8211
8212
8214
8215
8216
8217
8219
8222
8223
8229
8232
8233
8241
8250
8252
8261
8283
8286
8288
8289
8290
8292
8281
8247
8271
8299

Nitra-Chrenovská (I)
Zvolen-Lučenecká (I)
Nové Zámky
Bratislava-Drieňova (II)
Martin
Košice-Prešovská (I)
Piešťany-Krajinská (II)
Topoľčany
Banská Bystrica (I)
Šaľa
Košice-Jantárova (II)
Bratislava-Karloveská (IV)
Ružomberok
Michalovce
Galanta-Vajanského (I)
Považská Bystrica
Liptovský Mikuláš
Košice-Americká (IV)
Bratislava-Popradská (VIII)
Partizánske
Galanta-Esterházyovcov (II)
Banská Bystrica (II)
Prešov-Volgogradská (III)
Rožňava
Vranov nad Topľou
Handlová
Zvolen-Stráž (II)
Komárno

Chrenovská
Lučenecká cesta 32
Komárňanská ul. 59
Drieňova ul. 5421
Jilemnického 32/5762
Priemyselná 2914
Krajinská 5267
Martina Rázusa ul. 50
Cesta ku smrečine
Fraňa Kráľa ul. 2
Jantárova ul.
Karloveská ul. 4
Žilinská cesta 1
Sobranecká cesta
Vajanského ul. 1701
Sládkovičova 127
Garbiarska
Americká trieda 2
Popradská ul. 10946
Nitrianska 1533
Esterhazyovcov ul. 1649
Partizánska cesta 120
Volgogradská 4779/7
Zakarpatská 2295
Prešovská cesta 38
Prievidzská
Stráž 19/8016
Bratislavská cesta 1

949 01
960 01
940 01
821 02
036 01
040 01
921 01
955 01
974 01
927 01
040 01
841 05
034 01
071 01
924 00
017 01
031 01
040 01
821 06
958 01
924 00
974 01
080 01
048 01
093 01
972 51
960 01
945 01

