
PRAVIDLÁ AKCIE 

„Zbierajte nálepky a vyberte si svoju zľavu – lacnejšie s Clubcard“ 

 

I. Úvodné ustanovenia 

 

1. Organizátorom akcie „Zbierajte nálepky a vyberte si svoju zľavu – lacnejšie s Clubcard“ (ďalej 

ako „Akcia“) je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 

Bratislava, IČO 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: 

Sa, vložka č.: 366/B (ďalej len „spoločnosť Tesco“). 

 

II. Miesto a čas akcie 

 

1. Akcia prebieha v stanovenom čase na území Slovenskej republiky, v obchodoch spoločnosti 

Tesco. Akcia neprebieha na čerpacích staniciach spoločnosti Tesco. 

2. Akcia trvá v období od 31. júla 2019 do 11. septembra 2019 (vrátane). Nálepky budú v rámci 

Akcie rozdávané v období od 31. júla 2019 do 4. septembra 2019. Nákup, resp. zľavu z nákupu 

za vyzbierané nálepky a vyplnené kartičky je možné uplatniť v obchodoch spoločnosti Tesco 

v období od 31. júla 2019 do 11. septembra 2019 

 

III. Podmienky účasti na akcii 

 

1. Akcia je určená a môžu sa jej zúčastniť všetci zákazníci spoločnosti Tesco, ktorí nakúpia 

v obchodoch spoločnosti Tesco v období trvania Akcie. Zákazníkom spoločnosti Tesco sa 

pritom rozumie akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo mladistvá 

osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá je spotrebiteľom v zmysle platných 

právnych predpisov (zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), t.j. osoba, ktorá v rámci 

obchodov spoločnosti Tesco uskutočňuje nákupy pre svoju vlastnú potrebu, príp. potrebu 

členov domácnosti a nekoná v rámci predmetu podnikania (ďalej len „Zákazník“).  

2. Akcie je určená pre členov vernostného programu Clubcard, to znamená, že predpokladom pre 

zapojenie sa do Akcie je súčasne aj to, že Zákazník musí byť registrovaným členom programu 

Clubcard a držiteľom karty Clubcard v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami 

vernostného programu Tesco Clubcard dostupné na www.tesco.sk a svoju Clubcard kartu vždy 

pri nákupe predloží.  

3. Akcia nie je určená pre podnikateľov ani iné osoby, ktorým je vystavená faktúra. 

 

IV. Zbieranie nálepiek 

 

1. Nálepky, ktoré umožňujú Zákazníkom získanie zľavy po nazbieraní ich príslušného počtu podľa 

týchto pravidiel (ďalej len „Nálepka“ alebo „Nálepky“) budú Zákazníkom rozdávané za nákup 

produktov predávaných v obchodoch spoločnosti Tesco s výnimkou nákupu produktov 

v zmysle bodu 3, článok V. a bodu 3 tohto článku (ďalej len „Produkty“). Zákazník obdrží od 

pokladníka po ukončení nákupu a jeho zaplatení jednu Nálepku za každých 7 Eur hodnoty 

zakúpených Produktov.  

2. Prípade objednania Produktov prostredníctvom služby Tesco Online nákupy dostane Zákazník 

príslušné množstvo Nálepiek v zmysle hodnoty podľa predchádzajúcej vety pri doručení 

Produktov na určenú adresu a po ich zaplatení.  

http://www.tesco.sk/


3. Nálepky nie sú rozdávané za nákup so zľavou s uplatnením kartičky a zľavy z nákupu v zmysle 

týchto pravidiel. 

4. Nálepky nie je možné vymeniť za hotovosť. 

5. Nálepky sa zbierajú spôsobom, že sa nalepia na kartičku, ktorá je dostupná v obchodoch 

spoločnosti Tesco počas celej doby trvania Akcie (ďalej len „Kartička“). Nie je možné 

akceptovať Nálepky (aj keď budú predložené v požadovanom množstve) v inej forme ako 

forme určenej spoločnosťou Tesco. 

 

V. Uplatnenie zľavy z nákupu 

 

1. Akcia umožňuje Zákazníkom uskutočniť nákup so zľavou v zmysle nasledujúceho bodu týchto 

pravidiel na základe riadne a úplne vyplnenej Kartičky spôsobom a vo výške stanovenej týmito 

pravidlami (ďalej len „Zľava z nákupu“). 

2. Zákazník, ktorý je súčasne členom programu Clubcard a svoju Clubcard kartu predloží na 

pokladni, môže získať Zľavu z nákupu, v závislosti od počtu Nálepiek nazbieraných 

a nalepených na Kartičke. Zľava z nákupu môže byť v nasledujúcej výške: 

a. Pri nazbieraní 10 Nálepiek získa zákazník 10% zľavu z nákupu alebo 

b. Pri nazbieraní 20 Nálepiek získa zákazník 20% zľavu z nákupu. 

Pri uplatnení Zľavy z nákupu Zákazník predloží Kartičku vyplnenú príslušným počtom Nálepiek 

a odovzdá ju pokladníkovi. Pre uplatnenie ďalšej zľavy z nákupu zákazník musí zbierať ďalšie 

Nálepky. Je zakázané používať Kartičky, ktoré už boli uplatnené pri inom nákupe. 

3. Pre nasledovné produkty nie je možné uplatniť Zľavu z nákupu: 

a. Tabakové výrobky a príslušenstvo, 

b. Alkoholické nápoje, 

c. Tesco poukážky, Tesco darčekové poukážky alebo Tesco produktové kupóny, 

d. Palivo a iné produkty dostupné na čerpacích staniciach spoločnosti Tesco, 

e. Zálohové platby na vratné fľaše a obaly, prípadne iné zálohové platby, ak sa uplatňujú, 

f. Nákup u tretích strán v rámci nákupných centier spoločnosti Tesco, 

g. Využitie služieb tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom Organizátora ako 

sprostredkovateľa týchto služieb (napr. MoneyGram); 

h. Dobíjanie kreditu v rámci predplatenej karty mobilného operátora Tesco Mobile, 

i. Tesco Finančné služby, 

j. Počiatočná dojčenská strava. 

4. Maximálna hodnota nákupu s uplatnením Zľavy z nákupu je 250 Eur. Ak Zákazník uskutoční 

nákup v hodnote vyššej ako je suma v predchádzajúcej vete, Zľava z nákupu bude uplatnená 

len do výšky 250 Eur hodnoty nákupu. 

5. Jeden Zákazník môže zbierať Nálepky a uplatniť Zľavu z nákupu aj opakovane, ale maximálna 

hodnota Produktov a všetkých nákupov s uplatnením Zľavy z nákupu je 250 Eur počas celej 

doby trvania Akcie. 

6. Pri nákupe s uplatnením Zľavy z nákupu, je možné použiť len jednu Kartičku a jednu Zľavu 

z nákupu. Zľavy sa nekombinujú a nekumulujú. Rovnako nie je možné takýto nákup 

kombinovať s inými, osobitnými zľavami, akciami, kupónmi a pod. 

7. Zľava z nákupu bude uplatnená len na základe riadne a úplne vyplnenej Kartičky, a to 

s nalepenými, originálnymi Nálepkami. Kopírovanie alebo akékoľvek falšovanie Nálepiek je 

zakázané. Každá Nálepka môže byť použitá len jedenkrát. Spoločnosť Tesco si vymedzuje právo 

na posúdenie pravosti Nálepiek a predložených, vyplnených Kartičiek a jej rozhodnutie je 

konečné. 

8. Zľava z nákupu nebude uplatnená Zákazníkovi, ak: 



a. Kartička neobsahuje stanovený počet Nálepiek, 

b. Nálepky nalepené na Kartičke sú falšované, upravené alebo kopírované, 

c. Kartička je poškodená alebo nečitateľná, 

d. Kartička už bola použitá a Zľava z nákupu uplatnená pri inom/predchádzajúcom 

nákupe. 

9. Ak Zákazník vráti Produkt zakúpený v rámci nákupu s uplatnením Zľavy z nákupu (v súlade 

s podmienkami spoločnosti Tesco, prípadne v rámci reklamácie), spoločnosť Tesco vráti 

Zákazníkovi hodnotu Produktu podľa reálnej ceny zaplatenej na pokladni (t.j. po odpočítaní 

Zľavy z nákupu). Nálepky za vrátený Produkt, resp. nákup, nebudú Zákazníkovi vrátené. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1. Účasť Zákazníka na tejto Akcii sa považuje za súhlas s týmito Pravidlami. 

2. Spoločnosť Tesco má právo uskutočniť krátkodobú akciu počas trvania Akcie formou 

rozdávania väčšieho počtu Nálepiek ako je stanovené v bode 1. článok IV. alebo iným 

spôsobom upraviť dočasne podmienky Akcie za účelom jej propagácie a podpory.  

3. Reklamácie alebo iné podnety alebo sťažnosti týkajúce sa Akcie môže Zákazník uplatniť 

v zmysle Reklamačného poriadku vernostného programu Clubcard, ktorý je súčasťou 

Všeobecných obchodných podmienok vernostného programu Tesco Clubcard dostupné na 

www.tesco.sk. Vzhľadom na obmedzenú dobu trvania Akcie je možné reklamácie a iné 

podnety alebo sťažnosti podať najneskôr do 24. septembra 2019. 

4. Tieto pravidlá sú zverejnené na stránke www.tesco.sk počas celej doby trvania Akcie 

a v obchodoch spoločnosti Tesco.  

5. Otázky neupravené týmito pravidlami sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, hlavne Občianskym zákonníkom. 

6. Spoločnosť Tesco je oprávnená zmeniť alebo doplniť tieto pravidlá, prípadne predčasne 

ukončiť Akciu. Všetky zmeny budú zverejnené dňom ich účinnosti na internetovej stránke 

a obchodoch spoločnosti Tesco v zmysle bodu 4. tohto článku. 

 

Bratislava, 30.7.2019 

TESCO STORES SR, a.s. 

 

 

http://www.tesco.sk/
http://www.tesco.sk/

