
Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej aktivity “Ahoj leto” 
 

1. Organizátor spotrebiteľskej aktivity “Ahoj leto“ 
 

1.1. Spoločnosť Pumpa SK s.r.o. , so sídlom Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava, IČO: 

52252256, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 

vložka č. 135606/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „prevádzkovateľ“). 

 

2. Podmienky zapojenie sa do spotrebiteľskej aktivity 

 
2.1. Spotrebiteľskej aktivity sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov 

s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 

 

2.2. Z účasti v spotrebiteľskej aktivite sú vylúčený zamestnanci organizátora 

a prevádzkovatelia čerpacích staníc GAS (ďalej len ČS GAS), Tankuj Lacno (ďalej len ČS 

Tankuj Lacno),  a Tankujeme! (ďalej len ČS Tankujeme!) na území SR a ich zamestnanci, 

ako aj zamestnanci agentúr, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácií spotrebiteľskej 

aktivity.  

 

3. Trvanie spotrebiteľskej aktivity 

 
3.1. Spotrebiteľská aktivita bude prebiehať v čase od 01.06.2022 do 31.08.2022 alebo do 

vypredania zásob na všetkých ČS GAS, ČS Tankuj Lacno a ČS Tankujeme! na území 

Slovenskej republiky. 

 

3.2. Vydávanie hracích nálepiek začína 01.06.2022 o 00:00 hod a končí 31.08.2022 o 24:00 

hod. Výmena platných hracích kariet, ktoré vydal organizátor spotrebiteľskej aktivity, 

za produkty s doplatkom v sume určenej týmito Pravidlami, trvá od 01.06.2022 od 

00:00 hod. do 15.09.2022 do 24:00 hod, alebo do vypredania produktov 

zabezpečených organizátorom za účelom organizácie spotrebiteľskej aktivity. 

 

3.3. V prípade, že sa v období trvania spotrebiteľskej aktivity zásoby produktov na 

príslušnej ČS GAS, ČS Tankuj Lacno a ČS Tankujeme! vypredajú, organizátor 

spotrebiteľskej aktivity je oprávnený spotrebiteľskú aktivitu na príslušnej ČS GAS, ČS 

Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! ukončiť. 

 

4.  Pravidlá spotrebiteľskej aktivity 

 



4.1. Na ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! na území Slovenskej republiky podľa 

článku 3., odsek 3.1. budú počas doby trvania spotrebiteľskej akcie k dispozícii hracie 

karty, určené na lepenie hracích nálepiek 
 

4.2. Jednu (1) hraciu nálepku získa zákazník ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! 

nasledovne na príslušnej čerpacej stanice: 
• za každých celých natankovaných 15 litrov akéhokoľvek paliva (Natural 95, 

Natural 95 Patron, Diesel, Diesel Patron alebo LPG), 

• za jedno tankovanie môže zákazník získať maximálne 5 hracích nálepiek. 

 

 

4.3. V prípade, že zákazník tankuje mimo otváracích hodín cez tankomat, nálepky mu 

nebudú vydané automaticky vzhľadom na neprítomnosť personálu. O nálepky môže 

zákazník požiadať počas otváracích hodín po preukázaní sa pokladničným blokom, na 

ktorom musí byť jasne vidieť dátum a čas tankovania. O nálepky je možné požiadať len 

na čerpacej stanici, na ktorej tankoval zákazník cez tankomat. Obsluha označí na 

pokladničnom blok, že bol nálepky boli vydané.   

 

4.4. Zákazník nemá nárok na súťažnú nálepku za nákup iného sortimentu alebo služieb 

okrem pohonných hmôt. 

 

Príklad: 

1. ak zákazník ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! natankuje pohonné hmoty 

v celkovom objeme 26 litrov získa jednu hraciu nálepku, 

2. ak zákazník ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! natankuje pohonné hmoty 

v celkovom objeme 45 litrov získa 3 hracie nálepky 

3. ak zákazník ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! natankuje pohonné hmoty 

v celkovom objeme 100 litrov získa 5 hracích nálepiek. 

4.5. Zákazník ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! môže získať niektorú z ním 

vybraných cien, uvedený v čl. 5 Podmienok, zaradených do spotrebiteľskej aktivity, po 

splnení podmienok uvedených nižšie: 

1. Po nalepení príslušného počtu hracích nálepiek do originálnej hracej karty (čím sa 

hracia karta stane platnou), kedy takto vyplnenú hraciu kartu odovzdá obsluhe ČS 

GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! a požiada o vydanie ním vybranej ceny za 

príslušný doplatok, čím sa stane účastníkom spotrebiteľskej aktivity. Obsluha ČS 

GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! skontroluje platnosť zákazníkom predloženej 

hracej karty a v prípade splnenia podmienok spotrebiteľskej aktivity a po zaplatení 

príslušného doplatku, vzťahujúceho sa k vybratej cene, zo strany zákazníka, vydá 

zákazníkovi ním požadovanú cenu. 

 



4.6. Hracia karta je platná, ak je na nej nalepený príslušný počet hracích nálepiek, 

označených logom spotrebiteľskej aktivity vzťahujúcich sa na príslušnú cenu, ktorú si 

zákazník chce prevziať. 

 

4.7. Zákazník, ktorý splní niektorú z podmienok podľa ods. 4.5. tohto článku Podmienok si 

môže vybrať niektorú z cien uvedených v čl. 5 týchto podmienok za špeciálnu akciovú 

cenu s doplatkom vo výške závisiacej od druhu vybraného produktu a v závislosti od 

dostupnosti zákazníkom vybranej ceny na ČS GAS, ČS Tankuj Lacno a ČS Tankujeme!. 

 

5. Zoznam odmien s doplatkom 
 

5.1. Zoznam odmien s doplatkom v EUR, ktoré môže zákazník získať splnením podmienok 

spotrebiteľskej aktivity:  

• Vodná pištoľ – 2 hracie nálepky s doplatkom 1,49€   
• Bedminton set – 5 hracích nálepiek s doplatkom 4,99€ 

• Chladiaca taška –  6 hracích nálepiek s doplatkom 5,49€ 

• Froté osuška – 8 hracích nálepiek s doplatkom 6,66€ 

• Plážová deka – 9 hracích nálepiek s 9,99€ 

 

5.2. Množstvo jednotlivých produktov je obmedzené a produkty budú vydávané 

organizátorom spotrebiteľskej aktivity výlučne len do vyčerpania zásob. 

 

5.3. Ak zákazníkom vybraná cena aktuálne nie je k dispozícii na niektorej ČS GAS, ČS Tankuj 

Lacno alebo ČS Tankujeme! môže zákazník vyplniť objednávkový formulár, ktorý je 

súčasťou hracej karty. Kompletne vyplnený objednávkový formulár zákazník odovzdá 

hraciu kartu obsluhe ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme!. Po doručení ceny na ČS 

na ktorej bol formulár odovzdaný bude zákazník  kontaktovaný na jeden z kontaktných 

údajov, ktoré vyplnil vo formulári. 

 

5.4. Reklamáciu tovarov, zakúpených na ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! na území 

Slovenskej republiky, je možné uplatniť si na ktorejkoľvek ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS 

Tankujeme! na území Slovenskej republiky v zmysle reklamačného poriadku príslušnej 

ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme!. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné 

predložiť obsluhe ČS GAS, ČS Tankuj Lacno, ČS Tankujeme! pokladničný doklad, 

preukazujúci kúpu reklamovaného tovaru. 

 

5.5. Organizátor spotrebiteľskej aktivity ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v 

súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. 

Identifikačné údaje organizátora spotrebiteľskej aktivity sú uvedené v článku 1., odsek 

1.1. tohto dokumentu. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv 

dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora 

spotrebiteľskej aktivity ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane 



osobných údajov, ktoré nájdete [https://www.gas.sk/wp-

content/uploads/2022/05/ahoij_leto_statut.pdf]. 

 

5.6. Tento dokument predstavuje skrátené pravidlá spotrebiteľskej aktivity. Kompletné 

pravidlá sú podrobne uvedené v dokumente - Štatút spotrebiteľskej aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 31.5.2022 

 

https://www.gas.sk/wp-content/uploads/2022/05/ahoij_leto_statut.pdf
https://www.gas.sk/wp-content/uploads/2022/05/ahoij_leto_statut.pdf

