ČAKAJÚ NA VÁS ĎALŠIE KUPÓNY „VŠEOBECNÉ PODMIENKY AKCIE“
§1
Všeobecné informácie
1. Svojou účasťou na akcii účastník súhlasí so znením týchto všeobecných podmienok akcie, ďalej
uvádzaných ako "Podmienky akcie"
2. Organizátorom akcie je spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. so sídlom Kamenné nám. 1/A, 815
61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 366/B, ďalej uvádzaná ako „Organizátor” alebo „Tesco”.
§2
Definície
1. Program Tesco Clubcard – vernostný program spoločnosti Tesco určený pre zákazníkov Tesco,
ktorý je založený na princípe zbierania bodov za nákupy v predajniach Tesco alebo pri využívaní
iných služieb Tesco za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach
vernostného programu Clubcard, ďalej uvádzaných ako "Pravidlá Clubcard".
2. Internetové stránky – Internetové stránky organizátora sú k dispozícii na www.tesco.sk
3. Účastník akcie – každá osoba, ktorá je tiež členom programu Tesco Clubcard.
4. Môj Clubcard účet– elektronický prístup k dodatočným funkciám pre účastníkov akcie, ktorí sú
registrovaní na internetových stránkach programu Tesco Clubcard.
5. Mobilná aplikácia Tesco Clubcard Slovensko (ďalej uvádzaná ako „Aplikácia”) – bezplatne
stiahnuteľný softvér pre používateľov s mobilnými telefónmi vybavenými operačným systémom
Android, iOS alebo Windows Phone, umožňujúcim prístup k Môj Clubcard účtu a k ďalším
funkciám popísaným v pravidlách Clubcard.
6. Karta/prívesok v podobe kľúčeniek CLUBCARD (ďalej uvádzané ako „Karta”) – karty vydané
účastníkovi spoločnosťou TESCO, zahŕňajú karty v digitalizovanej podobe dostupné v mobilnej
aplikácii Tesco Clubcard Slovensko, umožňujúce zhromažďovanie bodov pri nákupoch v
obchodoch TESCO predložením pri pokladni alebo zadaním čísla karty na internetových stránkach
Tesco Online Nákupy v súlade s pravidlami Clubcard.
7. Ďalší zľavový kupón (ďalej uvádzaný ako „Kupón”) – kupón v elektronickej podobe s označením
„ďalší kupón“, oprávňujúci na nákup v obchodoch TESCO zahrnutých do programu Tesco
Clubcard definovanom na produktovom kupóne a na platbu kupónom za tieto výrobky, na zníženie
čiastky uvedenej na tomto kupóne alebo na zníženie čiastky vynaloženej na nákupy v kamennom
obchode TESCO zahrnutého do programu Tesco Clubcard prostredníctvom čiastky uvedenej na
tomto kupóne, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené na tomto kupóne, alebo na nárok na získanie
ďalších bodov Clubcard.
8. Obchody TESCO – podieľajúce sa na programe Tesco Clubcard, kamenné obchody siete TESCO
na území Slovenskej republiky a internetové stránky Tesco Online Nákupy.
§3
Pravidlá akcie

1. Podmienkou účasti na akcii je kupón, ktorý účastník akcie dostane každý mesiac prostredníctvom
Mobilnej aplikácie Tesco Clubcard Slovensko alebo prostedníctvom Môj Clubcard účet. Kupón je
určený iba pre účastníka akcie, ktorý ho dostal.
2. Účastník akcie sám určí, ktorý z kupónov použije. Účastník akcie môže použiť všetky alebo len
niektoré kupóny, ktoré dostal.
3. Na použitie určeného kupónu musí účastník:
a)

vybrať určený kupón v Aplikácii alebo na Môj Clubcard účte: Kupón možno uplatniť priamo
z Aplikácie alebo v papierovej verzii, pokiaľ bol pred tým vytlačený účastníkom akcie.
Zničený alebo poškodený kupón nebude organizátorom akceptovaný;

b) počas platnosti kupónu je nutné zakúpiť výrobky, na ktoré sa kupón vzťahuje a/alebo splniť
podmienky uvedené na kupóne, vrátane pravidiel akcie;
c)

pri pokladni pred vykonaním platby predložte kupón spolu s kartou, ktorú pokladníčka
naskenuje, nie neskôr, než vo chvíli, keď pokladníčka dokončí skenovanie čiarových kódov
výrobkov nakúpených držiteľom karty. Ak nebude karta predložená pokladníčke pred
dokončením transakcie, účastník nebude môcť kupón použiť. Kupón bude následne možné
použiť iba pri novej transakcii. Pravidlá skenovania kariet a uplatnenia kupónov na
samoobslužných pokladniach sú zodpovedajúcim spôsobom upravené;

d) spravte platbu za všetok tovar uvedený v prehľade nákupu, vrátane výrobkov, na ktoré sa
vzťahuje kupón.
1. Kupón možno použiť iba raz.
2. Kupón je platný iba jeden mesiac, platnosť je uvedená na kupónoch a je to od prvého do
posledného dňa v danom mesiaci.
3. Kupón možno uplatniť iba v kamenných obchodoch TESCO podieľajúcich sa na
programe Tesco Clubcard (pokiaľ nie je na kupóne uvedené inak), iba pokiaľ sú výrobky
uvedené na kupóne v týchto obchodoch dostupné na predaj.
4. Zostávajúce podmienky uplatnenia kupónu sú špecifikované v pravidlách Clubcard dostupných na
internetových stránkach.
§4
Doba trvania akcia
1. Akcia špecifikovaná v týchto pravidlách je platná od 01/03/2018 do 31/12/2018, s výnimkou
štátnych sviatkov a dní, kedy budú obchody Tesco zatvorené.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Oprávnenia vzniknuté z kupónu nebudú po ukončení akcie platné.
2. Organizátor má právo zmeniť pravidlá akcie a ukončiť akciu predtým, s výhradou, že práva
získané účastníkmi v rámci pravidiel akcie v aktuálnom znení budú plne rešpektované. Akékoľvek
zmeny pravidiel akcie budú zakaždým oznámené na internetových stránkach a vstúpia do platnosti
v deň nasledujúci po dni ich zverejnenia.

3. Organizátor nenesie zodpovednosť voči účastníkovi akcie za dočasný nedostatok výrobkov
uvedených na kupóne.
4. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť pri plnení záväzkov súvisiacich s touto akciou, rozhodne súd
príslušný pre sídlo organizátora.
5. Všetky otázky týkajúce sa akcie a nezahrnuté v týchto podmienkach akcie, najmä pokiaľ sa týkajú
reklamácií a vrátení, sú upravené v pravidlách programu Tesco Clubcard dostupných na
internetových stránkach.

Tieto Podmienky akcie sú platné a účinné od 10.5.2018

