
Úplné znenie pravidiel vernostnej akcie  
so značkou Fissler 

 

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 
30.5. do 31.7.2019 vernostnú akciu so značkou Fissler (ďalej len „akcia“).  

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

republiky s vernostnými produktmi značky Fissler uvedenými v hracej karte.  
 
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. Obsahom vernostnej akcie je zbieranie vernostných bodov, pričom za každých desať 
(10) EUR hodnoty nákupu v obchodných domoch Kaufland na Slovensku spotrebiteľ 
dostane pri pokladni jeden (1) vernostný bod.   

 
6. Vernostné  body 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. 

 
7. Po nazbieraní potrebného počtu šesť (6) vernostných bodov má zákazník možnosť si 

vybrať z ponuky vernostných produktov značky Fissler, 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 66% do 
84 %. Zľavy nie je možné kombinovať. Počet produktov na osobu nie je obmedzený. 

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

Fissler  je možné do 11.8.2019 alebo do vyčerpania zásob, vo všetkých obchodných 
domoch Kaufland na Slovensku, zbieranie bodov však končí 31.7.2019.  

http://www.kaufland.sk/
http://www.kaufland.sk/


 
9. Fotokópie, falzifikáty, napodobeniny vernostných bodov, poškodené, či zničené alebo 

inak deformované vernostné body sú neplatné a nebudú akceptované. Jednu hraciu 
kartu je možné použiť iba na jednu zľavu. 
 

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

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

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

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

13. 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. 
  

16.  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 štatút akcie kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. 
aktualizované úplné znenie pravidiel vernostnej akcie (štatút so zapracovanými 
doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút. 

 

V Bratislave, dňa 29.5.2019 
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