
  

Pravidlá marketingovej akcie „30 rokov výhod s kartami“ 

Preambula 

Pravidlá marketingovej akcie predstavujú záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje 
pravidlá marketingovej akcie „30 rokov výhod s kartami“ tak, aby podmienky tejto akcie boli 

náležite určené (ďalej len ako „pravidlá“). 

1. Názov marketingovej akcie: 

Marketingová akcia „30 rokov výhod s kartami“ (ďalej aj ako „marketingová akcia“ alebo 
„akcia“). 

2. Vyhlasovateľ a organizátor marketingovej akcie: 

SLOVNAFT, a.s.,  

sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č: 426/B  

(ďalej len ako „spoločnosť SLOVNAFT“ alebo „organizátor“) 

3. Cieľ marketingovej akcie:  

Cieľom marketingovej akcie je informovať zákazníkov používajúcich palivové MOL Group 
GOLD karty (ďalej len „zákazník“) a potencionálnych zákazníkov o tom, že spoločnosť 
SLOVNAFT je už 30 rokov na trhu s palivovými kartami a pri príležitosti tohto  jubilea  
poďakovať zákazníkom za spoluprácu. Účelom akcie je motivovanie zákazníkov 
k  používaniu palivových kariet. 

4. Termín a miesto marketingovej akcie: 

Termín začatia akcie je 1. 11. 2021 o 00:00:00 hod., termín ukončenia akcie je 30. 11. 2021 
o 23:59:59 hod. Miestom konania akcie je sieť čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT na 
Slovensku.  

5. Podmienky marketingovej akcie: 

Do akcie sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý nakúpi minimálne 30 l akéhokoľvek paliva 
prostredníctvom palivovej MOL Group GOLD karty, ktorej vystaviteľom je spoločnosť 
SLOVNAFT (prefix 7080 0571 (palivová MOL Group GOLD karta EUROPE so zahraničnou 
akceptáciou), prefix 7080 0570 (palivová MOL Group GOLD karta SLOVAKIA s akceptáciou 
v Slovenskej republike) a prefix 7080 0574 (predplatná palivová MOL Group GOLD karta 
SLOVAKIA PREPAID s akceptáciou v Slovenskej republike).  

Z akcie budú vylúčení zákazníci, voči ktorým bude spoločnosť SLOVNAFT v čase 
vyhodnotenia evidovať  nesplatené pohľadávky po termíne splatnosti.  

6. Pravidlá marketingovej akcie  

6.1  Všetky relevantné transakcie podľa týchto pravidiel budú automaticky zaradené do 
žrebovania, ktoré sa uskutoční najneskôr do 10. 12. 2021. Žrebovanie bude prebiehať 
náhodným spôsobom. Prvý vyžrebovaný výherca získa prvé miesto, ďalšie miesta sa určia 
analogicky. Každý zákazník môže byť výhercom len raz. V prípade opätovného 
vyžrebovania rovnakého zákazníka ako výhercu v ďalšom poradí,  získa tento výherca výhru  
s vyššou hodnotou a pre účely obsadenia nižšieho výherného miesta sa bude žrebovať ďalší 



  

zákazník. Celkovo bude vyžrebovaných 30 výhercov. Pri žrebovaní sa určí zároveň 
rovnakým spôsobom aj 10 náhradníkov.  

Predmetom výhry sú:  

• 1. miesto 3000€ GIFT karta,  

• 2. - 3. miesto 1000€ GIFT karta,  

• 4. - 10. miesto 300€ GIFT karta, 

• 11. – 30. miesto 100€ GIFT karta. 

6.2. O vzniku nároku na výhru bude zákazník informovaný po vyžrebovaní a vyhodnotení 
správnosti do 3 pracovných dní (15. 12. 2021) telefonicky / e-mailom (v závislosti od 
dostupných kontaktných údajov zákazníka). Súčasťou oznámenia o výhre  bude údaj o 
hodnote výhry, spôsobe a adrese jej doručenia (korešpondenčná adresa evidovaná 
v súvislosti zo zmluvným vzťahom zákazníka, ak sa so zákazníkom organizátor nedohodne 
inak) a lehota, do ktorej môže zákazník výhru písomne/e-mailom odmietnuť. Zákazníkovi 
bude výhra odovzdaná poštou ako poistená zásielka do 10 pracovných dní, od uplynutia 
lehoty na odmietnutie výhry, ak sa organizátor nedohodne so zákazníkom inak. 

6.3.V prípade, že niektorý z výhercov výhru v stanovenej lehote odmietne, nárok na túto 
výhru získa prvý vyžrebovaný náhradník. Ak odmietne výhru viac výhercov, postupuje sa 
obdobným spôsobom pri určovaní ďalších výhercov. Do 5 pracovných dní od uplynutia 
lehoty na odmietnutie výhry organizátor upovedomí náhradníka/-ov analogicky podľa 
bodu 6.2. Výhra, ktorú sa nepodarí odovzdať zákazníkom podľa týchto pravidiel, prepadá 
v prospech organizátora, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití.  

6.4. Na výhru nemá zákazník právny nárok a výhra nie je súdne a právne vymáhateľná. 
Výmena výhry za finančnú hotovosť alebo za inú odmenu nie je možná. 

6.5. Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane 
z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
a výherca je povinný vysporiadať si daňové povinnosti  v zmysle platných predpisov SR. 

7. Všeobecné ustanovenia  

Akcia sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v týchto pravidlách. Pravidlá sú k dispozícii 
v sídle spoločnosti SLOVNAFT a sú zverejnené na webovej stránke 
www.molgroupcards.com.  

Zákazník svojou účasťou na akcii akceptuje tieto pravidlá.  

Organizátor akcie nespracúva v súvislosti s realizáciou marketingovej akcie od jej 
vyhlásenia až po jej ukončenie, t. j. príkladom počas jej priebehu, v súvislosti s 
vyhodnotením splnenia podmienok akcie, či v nadväznosti na odovzdanie výhry zákazníkovi 
a pod., osobné údaje fyzických osôb. 

Organizátor si vyhradzuje právo akciu počas jej trvania kedykoľvek zrušiť, či zmeniť jej 
podmienky alebo upraviť tieto pravidlá, o čom bude informovať zákazníkov rovnakým 
spôsobom, ako o jej vyhlásení. 

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť výhry, ktoré marketingová akcia 
poskytuje, ak je preukázateľný rozpor alebo nesúlad s týmito pravidlami.  

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť a platnosť 1. 11. 2021.  

V Bratislave, 22. 10. 2021 


