
Úplné pravidlá marketingovej akcie 

„Získajte s kartou Visa od Slovenskej sporiteľne darček v drogériách Teta“ 

 

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel marketingovej akcie „Získajte s kartou Visa od 
Slovenskej sporiteľne darček v drogériách Teta“ (ďalej len „marketingová akcia“). Tieto pravidlá sú jediným 
dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky uvedenej marketingovej akcie v propagačných materiáloch 
určených spotrebiteľom v Slovenskej republike. Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných 
dodatkov k tomuto dokumentu. 

I. USPORIADATEĽ A PARTNER MARKETINGOVEJ AKCIE 

1. Usporiadateľom marketingovej akcie je spoločnosť Visa Europe Limited. Visa Europe Limited je 
spoločnosť založená v štáte Delaware (Spojené štáty americké), konajúca prostredníctvom svojej 
pobočky v Londýne (číslo pobočky BR007632) s adresou 1 Sheldon Square, London W2 6TT 
(ďalej len „usporiadateľ“). 

2. Partnerom marketingovej akcie je spoločnosť PEMAS plus s. r. o., so sídlom Vinárska 1, Lužianky 
951 41, IČO: 35 694 254 (ďalej len „partner“).  

II. MIESTO A OBDOBIE TRVANIA MARKETINGOVEJ AKCIE 

1. Marketingová akcia prebieha vo všetkých predajniach Teta drogérie po celej Slovenskej 
republike (ďalej len „predajne Teta“), a to v období od 1. augusta 2019 00:00:00 do 29. 
septembra 2019 23:59:59 alebo do vydania odmien v jednotlivých predajniach Teta. 

2. Aktuálny zoznam zúčastnených predajní Teta v kampani na území Slovenskej republiky nájdete   
tu:  https://www.tetadrogerie.sk/predajne.html. 

III. ÚČASŤ NA MARKETINGOVEJ AKCII 

1. Účastníkom marketingovej akcie sa môže stať iba fyzická osoba s trvalým pobytom v Slovenskej 
republike, ktorá je držiteľom platobnej karty Visa alebo Visa Electron vystavenej Slovenskou 
sporiteľňou, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len 
„Slovenská sporiteľňa”). 

2. Na marketingovej akcii sa môžu zúčastniť držitelia platobnej karty Visa vydanej Slovenskou 
sporiteľnou, prostredníctvom ktorej uskutočnia v období trvania marketingovej akcie platobnú 
transakciu (ďalej len „platba“) v minimálnej výške 15 eur v ktorejkoľvek zo zúčastnených 
predajní Teta, a to v období od 1. augusta 2019 00:00:00 najneskôr do 29. septembra 2019 
23:59:59. 

3. Platbou sa rozumie použitie karty Visa od Slovenskej sporiteľne na úhradu tovaru alebo služieb, 
ktorá bude urobená v ktorejkoľvek zo zúčastnených predajní Teta na území Slovenskej republiky. 

4. Akcia sa nevzťahuje na nákup darčekových poukazov a nápojov z automatu. 

5. Každý účastník marketingovej akcie sa môže na tejto akcii zúčastniť opakovane. Účastník však 
nesmie, s ohľadom na získanie odmeny, rozdeliť svoj nákup medzi viac čiastkových platieb, 
a takisto nesmie v predajni Teta žiadať o rozpísanie jednej platby na viac čiastkových platieb. 

6. Usporiadateľ si v spolupráci s partnerom vyhradzuje právo vyradiť z marketingovej akcie 
akékoľvek platby špekulatívnej povahy. 

IV. ODMENA 
 
1. Odmenou v marketingovej akcii je sprchovací gél Palmolive 250 ml podľa vlastného výberu (pre 

mužov i ženy, na výber zo 4 rôznych druhov zo sprchovacích gélov Palmolive Naturals a Palmolive 

https://www.tetadrogerie.sk/predajne.html


Men, podľa ponuky v konkrétnej predajni Teta – ďalej len „odmena“) za každú uskutočnenú 
platobnú transakciu kartou Visa od Slovenskej sporiteľne, minimálne vo výške 15 eur 
v ktorejkoľvek predajni Teta. Za každú platobnú transakciu vo výške 15 eur a viac získa príslušný 
účastník jeden sprchovací gél. Akcia platí do vyčerpania zásob odmien v jednotlivých predajniach 
Teta. 
 

2. Odmenu nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej odmeny, než je 
usporiadateľom stanovená, a to ani pri prípadnom vrátení kúpeného tovaru, ani odmenu vymeniť 
za akékoľvek iné plnenie než to, ktoré je výslovne uvedené v týchto pravidlách. 

  
V. ODOVZDANIE ODMIEN 

 
1. Vydanie odmeny účastníkom, ktorí splnili podmienky podľa bodu III. týchto pravidiel prebieha 

automaticky počas platenia, či bezprostredne po ňom pri príslušnej pokladnici v predajni Teta.  
V prípade, že nebude účastníkovi odmena vydaná automaticky, má účastník právo požiadať 
obsluhu pri pokladnici o jej vydanie, a to na základe predloženia účtenky spolu s platobnou 
kartou Visa od Slovenskej sporiteľne, s ktorou nákup uhradil. 
 

2. Obsluha pokladníc na strane partnera si vyhradzuje právo, s cieľom overenia správnosti nároku 
na odmenu, požadovať od účastníka predloženie účtenky spolu s platobnou kartou Visa, s ktorou 
nákup uhradil. 
 

VI. VYLÚČENIE Z MARKETINGOVEJ AKCIE 
 

1. Z marketingovej akcie sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovujú týmto 
pravidlám alebo ich porušia.  

2. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť účastníka z marketingovej akcie, pokiaľ sa preukáže, že 
účastník buď nesplnil niektorú z podmienok stanovených v pravidlách alebo neuposlúchol pokyny 
uvedené v pravidlách, a to najmä pokiaľ sa správa v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, 
pravidlami spoločenského súžitia či pravidlami fair play alebo pokiaľ koná nekalým spôsobom 
a ohrozuje tak podnikateľskú činnosť či dobré meno usporiadateľa a partnera alebo porušuje 
právne predpisy, prípadne z dôvodu iného neprijateľného správania.  

VII. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA 

1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť odmenu odmenami obdobného typu a zodpovedajúcej 
hodnoty, meniť podmienky odovzdania odmien v prípade, že mu tieto nebudú poskytnuté tak, 
aby mohli byť účastníkom odovzdané v súlade s týmito pravidlami; ďalej právo kedykoľvek 
zmeniť pravidlá tejto marketingovej akcie vrátane obdobia jej platnosti či marketingovú akciu 
predčasne ukončiť.  

2. Usporiadateľ ani partner nenesú zodpovednosť tak za technické problémy, ku ktorým by mohlo 
dôjsť pri doručovaní internetových správ, ako ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou 
internetovej siete. 

VIII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Úplné pravidlá marketingovej akcie sú po celý čas trvania marketingovej akcie k dispozícii na 
www.slsp.sk/teta. Pravidlá v písomnej forme sú uložené aj v sídle usporiadateľa a partnera 
marketingovej akcie. 

2. Účastníkom nevzniká účasťou na marketingovej akcii právny nárok na odmenu. Odmenu nie je 
možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ marketingovej akcie nezodpovedá za prípadné 
chyby a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou a využívaním odmeny. Usporiadateľ 
nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené osobami zúčastnenými na organizácii, priebehu 
a vyhodnotení marketingovej akcie týchto pravidiel.  

http://www.visa.sk/akcie/teta


3. Prípadné otázky, pripomienky a pod. budú zasielané na e-mailovú adresu sutaz@visa.sk alebo 
telefonicky na zákaznícku infolinku Teta 037/ 3 211 211. 

4. V tejto marketingovej akcii nedochádza k spracovaniu osobných údajov. 

5. Tieto pravidlá marketingovej akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia. 
  

V Bratislave dňa 31. 7. 2019. 

mailto:akcia@visa.sk

