
Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže “ Tankuj s nami a vyhraj” 
 

1. Organizátor spotrebiteľskej súťaže “ Tankuj s nami a vyhraj“ 
 

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 súťaže 

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

s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. 

 

2.2. Z účasti v spotrebiteľskej súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora 

a prevádzkovatelia čerpacích prevádzkovaných Pumpa SK s.r.o, na území SR a ich 

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

spotrebiteľskej súťaže.  

 

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže 

 
3.1. Spotrebiteľská súťaž bude prebiehať v čase od 15.02.2023 do 31.03.2023. 

 

3.2. Vydávanie „žrebovacích lístkov“ za natankovanie min. 25L akéhokoľvek paliva na 

čerpacích staniciach prevádzkovaných  Pumpa SK s.r.o. začína 15.02.2023 o 00:00 hod. 

a končí 31.03.2023 o 24:00 hod.  

 

3.3. Žrebovacie urny, do ktorých je možné vhadzovať žrebovacie lístky budú vystavené na 

zapojených čerpacích staniciach do 31.3.2023 24:00 hod. Po tomto termíne už nebude 

možné vhodiť žrebovacie lístky do urny.   

 

4.  Pravidlá spotrebiteľskej aktivity 

 
4.1. Na čerpacích staniciach prevádzkovaných spoločnosťou Pumpa SK s.r.o na území 

Slovenskej republiky podľa článku 3., odsek 3.1. budú zákazníkom rozdávané pri 

splnení podmienok žrebovacie lístky za tankovanie.  
 

4.2. Jeden (1) žrebovací lístok získa zákazník  na príslušnej čerpacej stanici: 
• za každých celých natankovaných 25 litrov akéhokoľvek paliva (Benzín Favorit, 

Benzín Šampión, Nafta Favorit, Nafta Šampión, Diesel, Natural 95, Diesel Patron, 

Natural 95 Patron, LPG alebo Plyn.), 



• za jedno tankovanie môže zákazník získať maximálne 3 žrebovacie lístky. 

 

4.3. V prípade, že zákazník tankuje mimo otváracích hodín cez tankomat, žrebovací lístok 

mu nebude automaticky vydaný vzhľadom na neprítomnosť personálu. O žrebovací 

lístok môže zákazník požiadať počas otváracích hodín po preukázaní sa pokladničným 

blokom, na ktorom musí byť jasne vidieť dátum a čas tankovania. O žrebovací lístok je 

možné požiadať len na čerpacej stanici, na ktorej tankoval zákazník cez tankomat. 

Obsluha označí na pokladničnom blok, že žrebovací lístok bol vydaný.   

 

4.4. Zákazník nemá nárok na žrebovací lístok za nákup iného sortimentu alebo služieb 

okrem pohonných hmôt. 

 

Príklad: 

1. ak zákazník ČS natankuje pohonné hmoty v celkovom objeme 26 litrov získa jeden 

žrebovací lístok, 

2. ak zákazník ČS natankuje pohonné hmoty v celkovom objeme 51 litrov získa 2 

žrebovacie lístky 

3. ak zákazník ČS natankuje pohonné hmoty v celkovom objeme 100 litrov získa 3 

žrebovacie lístky. 

4.5. Zákazník ČS sa môže zapojiť do súťaže o hodnotné ceny, ak splní nasledovné 

podmienky: 

• Vyplní všetky požadované údaje na žrebovacom lístku 

• Vhodí žrebovací lístok do žrebovacej urny umiestnenej na niektorej zo 

zapojených čerpacích staníc najneskôr 31.3.2023 do 24.00 hod. 

• Ak bude žrebovací lístok vhodený do žrebovacej urny do požadovaného 

termínu ale nebude obsahovať všetky požadované údaje bude vyhodnotený 

ako neplatný. 

 

5. Zoznam odmien s doplatkom 
 

5.1. Zoznam cien,  o ktoré môže zákazník súťažiť pri splnení podmienok spotrebiteľskej 

súťaže:  

• Apple IPOD Shuffle 60 ks 
• Tankovacia karta Pumpa  v hodnote 25€- 50ks 

• Pletená čapica Pumpa -25ks 

• Termo Hrnček Pumpa -15ks 

 

 

 

 



5.2. 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.pumpa.sk/wp-

content/uploads/2023/01/pumpa_statut.pdf]. 

 

5.3. Tento dokument predstavuje skrátené pravidlá spotrebiteľskej aktivity. Kompletné 

pravidlá sú podrobne uvedené v dokumente - Štatút spotrebiteľskej aktivity. 

 

V Bratislave 14.2.2023 

https://www.pumpa.sk/wp-content/uploads/2023/01/pumpa_statut.pdf
https://www.pumpa.sk/wp-content/uploads/2023/01/pumpa_statut.pdf

