
Často kladené otázky 

Ako sa môžem zapojiť do spotrebiteľskej akcie? 

Stačí natankovať aspoň 25 litrov akéhokoľvek paliva. Za každých 25 litrov získa zákazník 1 žrebovací 

lístok. Zákazník získa najviac 3 kusy žrebovacích lístkov na jedno tankovanie. 

Za tankovanie akej PHM získam nálepky? 

Nálepku získate za natankovanie akéhokoľvek paliva na zapojených čerpacích staniciach. 

Na ktorých čerpacích staniciach môžem zbierať nálepky? 

Spotrebiteľská akcia prebieha na všetkých čerpacích staniciach prevádzkovateľa Pumpa SK s.r.o. na 

celom území SR. (okrem GAS Dolný Kubín, GAS Veľký Meder, GAS Fiľakovo, Tankujeme - Lubotice, 

Tankujeme -Topoľčany) 

V prípade tankovania prémiového paliva získam viac nálepiek? 

Nie, v prípade tankovania prémiového paliva nevzniká nárok na viac hracích nálepiek.  

Môžem sa zapojiť aj keď nie som členom vernostného programu ? 

Áno je možné sa zapojiť do spotrebiteľskej aktivity aj bez aktívneho členstva vo vernostnom programe 

Moja Pumpa. 

Natankoval som 100 litrov PHM, prečo som dostal iba 3 žrebovacie lístky? 

Maximálny počet žrebovacích lístkov na 1 tankovanie je 3 ks. Snažili sme sa tak predísť výhode, ktorú 

by mohli mať vodiči nákladných aut.  

Dostal som žrebovacie lístky, ako mám postupovať ak sa chcem zapojiť do súťaže ? 

Na žrebovacích lístkoch je potrebné vyplniť všetky požadované osobné údaje a vhodiť  kompletne 

vyplnené žrebovacie lístky do urny na niektorej zo zapojených čerpacích staníc najneskôr do 31.3.2023 

23:59 hod. Zoznam zapojených čerpacích staníc nájdete na stránke www.pumpa.sk    

Kedy a akým spôsobom prebehne žrebovanie? 

Žrebovanie sa uskutoční v období od 10.4.-15.4 na centrále spoločnosti Pumpa SK. Zapojené budú 

všetky žrebovacie lístky s kompletne vyplnenými osobnými údajmi. 

Ako sa dozviem či som vyhral niektorú z cien? 

Vyhlásenie výhercov bude najneskôr dna 20.4.2023 prostredníctvom stránky www.pumpa.sk. 

Všetkých výhercov budeme kontaktovať aj prostredníctvom SMS.  

Vyhral som jednu z cien, ako mi bude doručená výhra? 

Výhru vám bude doručená na čerpaciu stanicu, na ktorej ste vhodili žrebovací lístok do 

žrebovacej urny. O jej prevzatí budete informovaní prostredníctvom SMS. 

 

 


