
Podmienky a pravidlá akcie 

 „Váš model Ferrari“  

(ďalej len „Podmienky“) 
 

1 Čas a miesto konania akcie 

 

Akcia „Váš model Ferrari“ (ďalej len „Akcia“) prebieha od 25. 6. 2018 do 16. 9. 2018 vrátane alebo 

do vypredania zásob (ďalej len „Čas konania Akcie“) na čerpacích staniciach Shell na území 

Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Akcie“). 

 
2 Mechanika Akcie 

 

Každý, kto v priebehu Času konania Akcie natankuje v Mieste konania Akcie jednorazovo minimálne 

25 litrov paliva Shell FuelSave (t. j. Shell FuelSave 95 alebo Shell FuelSave Diesel), dostane pri platbe 

za toto palivo jednu samolepku.  

 

Každý, kto v priebehu Času 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), dostane pri platbe za toto palivo dve samolepky. 

 

K jednému natankovaniu minimálne 25 litrov paliva patrí zákazníkovi vždy iba jedna samolepka, resp. 

dve samolepky v prípade palív Shell V-Power, a to aj vtedy, ak jednorazovo natankuje 

niekoľkonásobne viac ako 25 litrov paliva.  

 

Po nazbieraní štyroch samolepiek si zákazník môže zakúpiť model autíčka Ferrari za 1,49 EUR.  

 

Pre zakúpenie jedného modelu autíčka Ferrari za 1,49 EUR zákazník získané štyri samolepky nalepí 

do štyroch prázdnych políčok na to určenej kartičky, ktorá je voľne k dispozícii v Mieste konania Akcie. 

  

Po vyplnení všetkých štyroch políčok samolepkami sa zákazník obráti na obsluhu čerpacej stanice, 

odovzdá jej vyplnenú kartičku a vyberie si niektorý z modelov podľa aktuálnej ponuky a dostupnosti na 

čerpacej stanici. 

 

Ponuka jednotlivých modelov autíčok Ferrari  sa môže na každej čerpacej stanici líšiť v závislosti od 

aktuálneho stavu zásob a platí do vypredania zásob alebo do skončenia Času konania Akcie. 

K dispozícii sú nasledovné modely autíčok Ferrari: 

 

 

  

3 Spoločné ustanovenia  

 

Účasťou na Akcii vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito Podmienkami. 

 

Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 23, Bratislava 851 01, si vyhradzuje právo 

zmeniť alebo upraviť tieto Podmienky zo závažných dôvodov, najmä zmeniť Čas konania Akcie, a to 

i pre jednotlivé čerpacie stanice samostatne.  

 

Tieto Podmienky sú k dispozícii na www.shell.sk. Ďalšie informácie, vrátane možnosti obrátiť sa na 

subjekt alternatívneho riešenia sporov, sú dostupné v Reklamačnom poriadku pre palivá, ClubSmart 

odmeny a podobné odmeny, ktorý je dostupný na príslušnej čerpacej stanici Shell. 
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