
 

 

 

 

 

Úplné podmienky akcie Vianočné bonusy 

(ďalej len ,,Podmienky Akcie“) 

 

1. Marketingovú akciu pod názvom „Vianočné bonusy“ organizuje spoločnosť 

EUROVEA, a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 825 600, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2862/B (ďalej len 

„Organizátor“). 

2. Akcia pod názvom „Vianočné bonusy“ (ďalej len „Akcia“) sa organizuje výlučne pre 

zákazníkov obchodného centra EUROVEA (ďalej len „EUROVEA“). 

3. Akcia sa riadi nasledujúcimi Podmienkami Akcie upravujúcimi práva a povinnosti 

Organizátora a Účastníka. 

4. Trvanie: Akcia bude prebiehať v dňoch 1.12.2018 - 31.12.2018.  

5. Organizátor si vopred vyhradzuje právo upraviť/zmeniť tieto podmienky Akcie 

zverejnením oznámenia na stránke www.eurovea.sk spolu s uvedením dátumu 

účinnosti takejto úpravy/zmeny. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo Akciu 

kedykoľvek bez ďalšieho ukončiť/zrušiť. 
 

I. ÚČASŤ NA AKCII 

 

1.1 Záujemcovia, ktorí chcú využiť Akciu, musia splniť podmienky Nákupu (ako sú 

definované nižšie), ako aj ďalšie podmienky uvedené v týchto podmienkach. Účasťou 

v Akcií vyjadruje Účastník svoj súhlas s Podmienkami Akcie a zaväzuje sa ich plne 

dodržiavať. 

1.2 Akcie sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby - návštevníci EUROVEA, ktorí splnia 

ďalej uvedené podmienky Nákupu, ako aj ďalšie podmienky uvedené v týchto 

Podmienkach Akcie (ďalej len ,,Účastník“). Z Akcie sú vylúčení zamestnanci 

a personál jednotlivých Zúčastnených obchodov, ako sú definované nižšie a ich 

priami rodinní príslušníci (blízke osoby podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov).  

1.3 Ak sa Organizátor dozvie, že Účastník poskytol nepravdivé údaje alebo informácie 

(napr. neplatný blok o Nákupe), Organizátor bude oprávnený takéhoto Účastníka 

v ktoromkoľvek štádiu Akcie z Akcie vylúčiť, pričom jeho prípadný nárok na získanie 

Výhody tým zaniká.   

1.4 Nesplnenie ktorejkoľvek z tu uvedených podmienok Akcie má za následok vylúčenie 

Účastníka z Akcie, t.j. neposkytnutie Výhody Účastníkovi Akcie. 

 

 

II. NÁKUP 

 

2.1 Podmienkou účasti na Akcii je nákup tovaru(ov) a/alebo služieb v nasledovných 

celkových hodnotách nákupu: minimálne 30,00 € (slovom: tridsať euro) alebo 

http://www.eurovea.sk/


minimálne 70,00 € (slovom: sedemdesiat euro) (ďalej len „Nákup“) realizovaný v 

prevádzkach nachádzajúcich sa v EUROVEA (obchody, reštaurácie, kaviarne, bary, 

kiná, fitnescentrum a dočasné obchodné jednotky - ďalej spolu len „Zúčastnené 

obchody“ a jednotlivo „Zúčastnený obchod“) počas jedného dňa.  

2.2 Pre účely splnenia podmienok Nákupu sa pokladničné bloky vydané jednotlivými 

Zúčastnenými obchodmi počas príslušného dňa trvania Akcie môžu sčítavať. Nákup 

v jednotlivých Zúčastnených obchodoch musí byť teda zrealizovaný v ten istý deň a 

súhrnná suma Nákupov musí byť minimálne v hodnote 30,00 € (slovom: tridsať euro) 

alebo minimálne 70,00 € (slovom: sedemdesiat euro). 

2.3 Výška Nákupu musí byť Účastníkom Organizátorovi preukázaná predložením 

originálov pokladničných blokov z jednotlivých Zúčastnených obchodov na infopulte 

v EUROVEA, a to v deň zrealizovania Nákupu.  

2.4 Každý pokladničný blok môže byť použitý na účely účasti v Akcii iba jedenkrát, bez 

ohľadu na celkovú výšku Nákupu uvedenú na pokladničnom bloku.  

2.5 Maximálny počet Nákupov, na základe ktorých môže jeden Účastník Akciu využiť, nie 

je limitovaný.  

2.6 Pokladničné bloky sú po celý čas vlastníctvom Účastníka, ktorý je zodpovedný za ich 

stratu alebo zničenie, ako aj za akúkoľvek z toho vyplývajúcu stratu práv. 

2.7 Pre využitie Akcie je Účastník povinný sa v deň zrealizovania Nákupu dostaviť k 

infopultu v EUROVEA a predložiť originály pokladničných blokov preukazujúcich 

Nákup. Osoba poverená Organizátorom vykoná kontrolu predložených pokladničných 

blokov a následne ich označí. 
 

III.  VÝHODA 

 

3.1 Po úspešnom preverení splnenia podmienok Nákupu (t.j. po preverení platnosti 

a nominálnej hodnoty pokladničných blokov preukazujúcich Nákup a dodržaní 

podmienky, že Nákup bol zrealizovaný v deň predloženia pokladničných blokov 

Organizátorovi), obdrží účastník na infopulte v EUROVEA kupón (ďalej len „Kupón“) 

na uplatnenie jednej z Výhod ako sú definované nižšie. 

3.2 V prípade Nákupu v minimálnej celkovej hodnote 70,00 EUR (slovom: sedemdesiat 

euro)  spočíva výhoda v oprávnení držiteľa Kupónu na jednu jazdu taxislužbou Super 

Taxi z EUROVEA v rámci Bratislavy, t.j. právo využiť bezplatný odvoz označeným 

vozidlom taxislužby - Super Taxi z vyznačeného stanoviska pred EUROVEA na 

akékoľvek autom dostupné miesto v rámci okresov BA I. – V., podľa zadania držiteľa 

Kupónu, ktorého vzor je priložený ako Príloha č. 1 k týmto podmienkam Akcie (ďalej 

len „Výhoda I“).  

3.3 Výhodu I si môže uplatniť držiteľ Kupónu v čase Akcie a následne až do 31. januára 

2019 (pre vylúčenie všetkých pochybností, t.j. od 01.12.2018 do 31.01.2019) 

v časoch od 10:00 do 23:00. 

3.4 Držiteľ Kupónu v prípade záujmu o využitie Výhody I je povinný po obdržaní Kupónu 

na vlastné náklady kontaktovať Dispečing Super Taxi na č.: 16 616, 0903 616 616, 

0905 616 616, nahlásiť číslo kupónu, a dohodnúť si čas odvozu (čas vyzdvihnutia na 

vyznačenom stanovišti pred EUROVEA), pričom určí miesto odvozu v rámci okresov 

BA I. – V. a pri nasadnutí do príslušného taxi taxislužby - Super Taxi/po uskutočnení 

jazdy príslušným vozidlom taxislužby - Super Taxi odovzdať Kupón taxikárovi 

(vodičovi) daného vozidla. 

3.5 Pri využití služieb Super Taxi je držiteľ Kupónu povinný dodržiavať podmienky 

prepravy stanovené prevádzkovateľom Super Taxi. Prípadné nároky zo 

zodpovednosti za nedostatky a iné práva súvisiace s Výhodou I si účastník bude 

uplatňovať priamo u prevádzkovateľa Super Taxi. 

3.6 V prípade Nákupu v minimálnej celkovej hodnote 30,00 EUR (slovom: tridsať eur) 

spočíva výhoda v oprávnení držiteľa Kupónu na darčekové zabalenie jedného  kusa 

(1 ks) tovaru v stánku Navetta; vzor kupónu je priložený ako Príloha č. 2 k týmto 



podmienkam Akcie (ďalej len „Výhoda II“) (Výhoda I a Výhoda II ďalej spolu len 

,,Výhody“). Držiteľ Kupónu je povinný odovzdať Kupón personálu v stánku Navetta. 

3.7 Výhodu II si môže uplatniť držiteľ Kupónu iba počas Akcie v časoch od 10:00 do 

21:00. 

3.8 Darčekové balenie poskytnuté na základe Kupónu Výhody II zahŕňa darčekové 

balenie tovaru, ktorý bol zakúpený v prevádzkach EUROVEA, spĺňa maximálne 

rozmery 80x33x15cm a to do baliaceho papiera poskytnutého Organizátorom. 

Darčekové balenie poskytnuté na základe Kupónu Výhody II nezahŕňa balenie do 

baliaceho papiera odlišného od baliaceho papiera poskytnutého Organizátorom, 

ozdobné mašle a viazanie. 

3.9 Darčekové balenie poskytnuté na základe Kupónu Výhody II sa nevzťahuje na balenie 

živých zvierat a extrémne neforemných darčekov (napr. lustre, špicaté a ostré 

predmety a pod.).   

3.10 Pri využití služieb stánku Navetta je držiteľ Kupónu povinný dodržiavať podmienky 

stanovené prevádzkovateľom stánku Navetta. Prípadné nároky zo zodpovednosti za 

nedostatky a iné práva súvisiace s Výhodou II si účastník bude uplatňovať priamo u 

prevádzkovateľa Navetta. 

3.11 V prípade Nákupu v minimálnej celkovej hodnote 70,00 EUR (slovom: sedemdesiat 

eur) je účastník Akcie oprávnený vybrať si jednu z Výhod a to buď len Výhodu I alebo 

len Výhodu II.  

3.12 Po prevzatí vybratého Kupónu na Výhodu I Účastníkom od Organizátora, nie je možné 

vybratý Kupón na Výhodu I zameniť za kupón na Výhodu II a opačne. 

3.13 Výhoda, resp. Kupón nemôže byť zamenený za hotovosť, prípadne nie je možné ho 

kombinovať medzi sebou navzájom, s inými zľavami a akciami.  

3.14 Organizátor nie je zodpovedný za žiadne škody, ujmy alebo ušlý zisk, ktorý môže 

vzniknúť Účastníkovi alebo tretím osobám v súvislosti s Akciou a využitím Výhod.  

 
   

 

IV. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

4.1 Všetky potrebné informácie o Akcii je možné nájsť na stránke: www.eurovea.sk. 

4.2 Podmienky Akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke: 

www.eurovea.sk. 

4.3 V prípade sťažnosti na priebeh Akcie je potrebné kontaktovať: info@eurovea.com, 

pričom ak to okolnosti umožňujú, bude sťažnosť vybavená okamžite, v opačnom 

prípade bude sťažovateľa o lehote vybavenia sťažnosti informovať osoba poverená 

Organizátorom na riešenie sťažností. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, 

kedy bola podaná, v akej veci, resp. čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.  

 
V Bratislave dňa 28.11.2018 

 

  



Príloha č. 1 

Vzor Kupónu Výhody I 

 

 

  



Príloha č. 2 

Vzor Kupónu Výhody II 

 

 

 

 


