
Úplné znenie pravidiel vernostnej akcie  
SpongeBob 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 
3, IČO: 35790164 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“), zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 
21. 5. 2020 do 22. 7. 2020 vernostnú akciu SpongeBob (ďalej len „akcia“).  

 
2. Akcia prebieha vo všetkých obchodných domoch Kaufland na území Slovenskej 

republiky.  
 
3. V reklamných novinách Kaufland, v priestoroch a  na miestach, ktoré vlastní, alebo 

prevádzkuje usporiadateľ, na webovej stránke Kaufland, na sociálnej sieti Facebook 
je propagovaná hore uvedená akcia.  

 
4. Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do 

akcie a súhlasí s pravidlami akcie. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené 
zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným  
spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú 
pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom 
tiež.  
 

PRIEBEH VERNOSTNEJ AKCIE 
 

5. V rámci vernostnej akcie získa spotrebiteľ za každý nákup v min. hodnote dvadsať 
(20) EUR v obchodných domoch Kaufland na Slovensku jeden (1) balíček obsahujúci 
dva (2) spinnery a jeden (1) vernostný bod (ďalej len „balíček“). Pred porušením obalu 
(napr. jeho otvorením/roztrhnutím) nie je možné určiť, aký spinner sa v obale 
nachádza. Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených tabakových 
výrobkov, počiatočnej mliečnej výživy, vratných obalov a produktov mimoriadne 
zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou označené na predajni (napr. produkty s 
končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti). 

 
6. Spotrebiteľ si môže mimo vernostnej akcie zakúpiť balíček obsahujúci dva (2) spinnery 

a  jeden (1) vernostný bod, a to za cenu 0,50 EUR za 1 kus (balíček), avšak len počas 
trvania vernostnej akcie.  
 

7. Vernostná akcia trvá od 21. 5. 2020 do 22. 7. 2020 alebo do vyčerpania zásob.  
 

8. Spinnerov je celkovo 50 druhov (t. j. 50 spinnerov s rôznym motívom), ktoré sú určené 
pre spoločenskú hru „Spinner aréna“. Cena spoločenskej hry „Spinner aréna“ je 1,99 €. 
Balenie hry obsahuje 2 strelcov určených pre hru so spinnermi a neobsahuje žiadne 



spinnery; tieto je možné získať pri nákupe v obchodných domoch Kaufland (viď bod č. 
5 týchto pravidiel).  Spinnery si zákazník môže uložiť do zberateľského albumu, ktorý 
si môže zakúpiť za 1,99 EUR.  
 

9. Obsahom balíčka podľa bodu 5 je aj jeden (1) vernostný bod, ktorý je nutné nalepiť 
do hracej karty. Hracia karta je k dispozícii pri pokladniach, na Informáciách a pri 
vystavenom vernostnom tovare v obchodných domoch Kaufland na Slovensku. 
Hraciu kartu si je možné tiež stiahnuť a vytlačiť z webovej stránky spoločnosti na 
www.kaufland.sk. Na jednej hracej karte je možné zbierať vernostné body maximálne 
pre jeden vernostný produkt značky SpongeBob. 

 
10. Po nazbieraní potrebného počtu vernostných bodov, a to tri (3), má zákazník možnosť 

si vybrať z ponuky vernostných produktov značky SpongeBob, a to za vernostnú, teda 
zníženú cenu. Výška vernostnej ceny je stanovená vo vnútri hracej karty pri každom 
druhu vernostného produktu. Výška zľavy na jeden zakúpený produkt je od 46 % do 
75 %. Zľavy nie je možné kombinovať. Počet produktov na osobu nie je obmedzený.   

 
11. Uplatniť si vernostné body spolu s doplatkom pri kúpe vernostného tovaru značky 

SpongeBob je možné do 22.7.2020 alebo do vypredania zásob vo všetkých 
obchodných domoch Kaufland na Slovensku. 
 

12. Produkty značky SpongeBob, ponúkané vo vernostnej akcii, si môžete kúpiť aj bez 
použitia vernostných bodov za plnú predajnú cenu (t. j. bez zľavy).  
 

13. Fotokópie, falzifikáty, napodobeniny vernostných bodov, poškodené, či zničené alebo 
inak deformované vernostné body sú neplatné a nebudú akceptované. Na jednej 
hracej karte je možné zbierať vernostné body maximálne pre jeden vernostný produkt 
značky SpongeBob. 
 

14. Vernostné body nemôžu byť vymenené za hotovosť a nemajú žiadnu nominálnu 
hodnotu. Ponuka produktov značky SpongeBob platí vo všetkých obchodných 
domoch Kaufland na Slovensku len do vyčerpania/vypredania zásob.  Kaufland si 
vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť či ukončiť túto vernostnú ponuku 
kedykoľvek v priebehu trvania akcie.   
 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

15. Pravidlá tejto vernostnej akcie sú k dispozícii na internetovej adrese www.kaufland.sk 
alebo v sídle usporiadateľa vernostnej akcie.  
 

http://www.kaufland.sk/


16. Zapojením sa do vernostnej akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s týmito 
pravidlami. 
 

17. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa vernostnej akcie môžu účastníci 
volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800 152 835 alebo využiť kontaktný 
formulár na www.kaufland.sk. 
 

18. Usporiadateľ vernostnej akcie si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a 
právo kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá akcie kedykoľvek zmeniť. Zmeny 
pravidiel, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel vernostnej akcie (pravidlá so 
zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné 
pravidlá. 

 
 
 

V Bratislave dňa 21. 5. 2020 

 

 

 

 

http://www.kaufland.sk/

