
  

Pravidlá marketingovej akcie „Zľava na umytie vozidla“ 

Preambula 

Pravidlá marketingovej akcie predstavujú záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje 
pravidlá marketingovej akcie „Zľava na umytie vozidla“ tak, aby podmienky tejto akcie 

boli náležite určené (ďalej len ako „pravidlá“). 

1. Názov marketingovej akcie: 

Marketingová akcia „Zľava na umytie vozidla“ (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 podporiť predaj umývacích programov a propagovať 
spoločnosť SLOVNAFT u zákazníkov používajúcich palivové MOL Group GOLD karty 
EUROPE/SLOVAKIA (ďalej len „zákazník“) a potencionálnych zákazníkov. 

4. Termín a miesto marketingovej akcie: 

Termín začatia akcie je 1. 1. 2023 o 00:00:00 hod., termín ukončenia akcie je 31. 3. 2023 o 
23:59:59 hod. Miestom konania akcie je sieť čerpacích staníc spoločnosti SLOVNAFT na 
Slovensku.  

5. Podmienky marketingovej akcie: 

Marketingová akcia poskytuje maloobchodnú 10% zľavu z akéhokoľvek programu na 
umytie vozidla v automatickej umývacej linke na niektorej z vybraných čerpacích staníc 
Slovnaft s umývacou linkou za nasledovných podmienok: 

Do akcie sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý si zakúpi (aj opakovane) akýkoľvek program 
na umytie vozidla v automatickej umývacej linke v čase trvania akcie prostredníctvom 
palivovej MOL Group GOLD karty EUROPE/SLOVAKIA, ktorej vystaviteľom je spoločnosť 
SLOVNAFT (prefix 7080 0572 (palivová MOL Group GOLD karta EUROPE so zahraničnou 
akceptáciou), prefix 7080 0570 (palivová MOL Group GOLD karta SLOVAKIA s akceptáciou 
v Slovenskej republike), prefix 7080 0574 (predplatná palivová MOL Group GOLD karta 
SLOVAKIA PREPAID s akceptáciou v Slovenskej republike), prefix 7080 0578 
(zamestnanecká palivová MOL Group GOLD karta EUROPE EMPLOYEE) a prefix 7080 
0571 (palivová MOL Group GOLD karta SLOVAKIA EMPLOYEE). 

Z akcie budú vylúčené platby za nákup umývacieho programu s použitím darčekovej 
palivovej MOL Group GIFT karty, zľavovej palivovej MOL Group PARTNER karty, platbou 
v hotovosti alebo bankovou kartu, prípadne inou než vyššie uvedenou akceptovanou 
palivovou kartou (napr. CCS, DKV...).   



  

Nákup umývacieho programu zo zľavou bude vyúčtovaný v súhrnnej faktúre podľa 
individuálne dohodnutých zmluvných podmienok daného zákazníka pri používaní danej 
palivovej MOL Group karty.  

Zoznam automatických umývacích liniek nájdete na cerpaciestanice.slovnaft.sk 

6. 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 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. 

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť a platnosť 1. 1. 2023.  

 

 

V Bratislave, 21. 12. 2022 

https://cerpaciestanice.slovnaft.sk/

