VERNOSTNÝ PROGRAM BERGHOFF
(ďalej len „Akcia”)
Organizátor Akcie:
1.

TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 321
828, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka č.: 366/B.

Miesto a doba trvania Akcie:
1.

Akcia prebieha v aplikácii Clubcard a vo všetkých kamenných predajniach spoločnosti
Tesco označených logom „Tesco” (Tesco Hypermarket, Tesco Supermarket, Tesco
Expres) čiastočne s výnimkou Tesco čerpacích staníc, v rámci služieb Tesco Online
nákupy a Tesco Zásielka, a to od 16.09.2020 do 17.11.2020 alebo do vyčerpania zásob
v jednotlivých predajniach. Exkluzívne výrobky značky BergHOFF je možné si zakúpiť
do 24.11.2020.

Podmienky Akcie:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Akcie sa môžu zúčastniť všetci zákazníci Clubcard využívajúci mobilnú aplikáciu
Clubcard. Predpokladom účasti na tejto Akcii je aktivácia mobilnej aplikácie Clubcard v
mobilnom telefóne a prihlásenie sa k Akcie s odsúhlasením podmienok Akcie.
Následne za každých 7 EUR hodnoty nákupu v rámci jednej platby v obchodoch Tesco
obdrží zákazník Clubcard jednu nálepku vydanú v elektronickej podobe, sprístupnenú
priamo v aplikácii Clubcard daného člena (e-nálepka). Pre pridelenie e-nálepiek je nutné
počas nákupu použiť kartu Clubcard v aplikácii.
E-nálepku nie je možné získať za nákup alkoholu, tabakových výrobkov a elektronických
cigariet; počiatočnej dojčenskej výživy; novín a časopisov; zálohové platby za vratné
fľaše a obaly; poukázok Tesco a darčekových pukážok Tesco; platieb uskutočnených na
pokladni predajne Tesco (napr. dobitie kreditu).
V rámci služby Tesco Online nákupy, Tesco Zásielky a na Tesco čerpacích staniciach je
umožnené len zbieranie e-nálepiek, nie uplatnenie e-kupónu.
Zákazník Clubcard zbiera e-nálepky priamo v aplikácii, kde vidí ich stav. Pri nazbieraní
príslušného počtu e-nálepiek ich môže vymeniť za e-kupón, ktorý ho oprávňuje na
zakúpenie produktu BergHOFF so zvýhodnenou cenou.
10 alebo 15 e-nálepiek (v závislosti od typu zvoleného produktu) získaných v mobilnej
aplikácii Clubcard môže zákazník Clubcard vymeniť e-kupón aktivovaním príslušného
kupónu v mobilnej aplikácii Clubcard (e-kupón). E-kupón na základe nazbieraných enálepiek je možné využiť v kamenných predajniach Tesco. Zákazník si môže
vygenerovať e-kupón na základe nazbieraného počtu e-nálepiek a až po jeho uplatnení
môže vygenerovať ďalší.
Aktuálna ponuka produktov BergHOFF dostupných v rámci vernostného programu sa
môže v jednotlivých predajniach líšiť. Skladové zásoby sú obmedzené. Zoznam
produktov dostupných v rámci Akcie tvorí prílohu č. 1.
Produkty BergHOFF sú dostupné v predajniach Tesco aj za plnú cenu. Tieto je možné
si zakúpiť bez uplatnenia e-kupónu.
E-nálepky, ani e-kupóny nemajú žiadnu nominálnu hodnotu a nie je možné ich vymeniť
za hotovosť.

Záverečné ustanovenia
1.

Organizátor má právo uskutočniť krátkodobú akciu počas trvania Akcie formou
rozdávania väčšieho počtu e-nálepiek ako je stanovené v bode 1. predchádzajúceho

2.

3.
4.
5.

článku alebo iným spôsobom upraviť dočasne podmienky Akcie za účelom jej
propagácie a podpory.
Reklamácie alebo iné podnety alebo sťažnosti týkajúce sa Akcie môže zákazník uplatniť
v zmysle Reklamačného poriadku pre výrobky dostupnom na www.tesco.sk alebo na
ktorejkoľvek predajni Tesco.
Tieto pravidlá sú zverejnené na stránke www.tesco.sk/hello/berghoff počas celej doby
trvania Akcie.
Otázky neupravené týmito pravidlami sa spravujú platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky, hlavne Občianskym zákonníkom.
Tesco si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť či ukončiť túto ponuku
kedykoľvek v priebehu trvania tejto akcie, a to tak, že ich zverejní na stránkach
www.tesco.sk/hello/berghoff. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia
podľa predchádzajúcej vety.

TESCO STORES SR, a.s.
15.09.2020

Príloha č. 1

EAN

Počet
nálepiek Názov produktu

5413821085746
5413821085807

10
15

5413821085821

15

5413821085869
5413821085883
5413821085647
5413821085661
5413821089775
5413821089959
5413821085500

15
15
10
10
10
10
10

5413821077512
5413821084275

10
10

5413821077413
5413821077475

10
10

RAJNICA NA OMÁČKY S
POKRIEVKOU 18cm
HRNIEC S POKRIEVKOU 20cm
HRNIEC NA POLIEVKU S
POKRIEVKOU 24cm
HRNIEC NA POLIEVKU S
POKRIEVKOU 28cm
WOK S POKRIEVKOU 28cm
PANVICA NA VYPRÁŽANIE 20cm
PANVICA NA VYPRÁŽANIE 24cm
PANVICA NA PALACINKY 26cm
GRILOVACIA PANVICA 24cm
CEDIDLO 20/24 cm
4-DIELNA SÚPRAVA VÁKUOVÝCHDÓZ
NA POTRAVINY
TERMOHRNČEK 330ml modrý
PORCELÁNOVÝ CESTOVNÝ HRNČEK
330ml
DVOJITÁ DÓZA NA OBED

Cena s
nálepkami

Plná cena

19,99 €
25,99 €

49,99 €
69,99 €

29,99 €

76,99 €

35,99 €
29,99 €
10,99 €
14,99 €
12,99 €
16,99 €
14,99 €

91,99 €
76,99 €
29,99 €
37,99 €
34,99 €
42,99 €
41,99 €

19,99 €
9,99 €

49,99 €
27,99 €

5,99 €
9,99 €

15,99 €
27,99 €

