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ÚPLNÉ PODMIENKY A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ REKLAMNEJ 

KAMPANE S VISA  

Účelom tohto dokumentu (ďalej len „pravidlá") je úplná a jasná úprava pravidiel akcie "Zaplaťte online s kartou Visa 
na Mall.sk a získajte 2 000 Eur na darčeky“ (ďalej len „akcia" alebo „reklamná kampaň"). Tieto pravidlá sú jediným 
dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej akcie v propagačných materiáloch určených spotrebiteľom 
na území Slovenskej republiky. Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto 
dokumentu. 

Článok 1 Všeobecné informácie o súťaži 

1.1 Usporiadateľom a organizátorom reklamnej kampane a súťaže sme my, spoločnosť  
Internet Mall Slovakia s.r.o, IČO: 35 950 226, so sídlom Galvaniho 6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 37185/B (ďalej len 
„Organizátor" alebo „my"). Pre našich zákazníkov prevádzkujeme internetovú nákupnú galériu MALL.SK 
dostupnú na internetovej adrese www.mall.sk (ďalej len „MALL.SK"). 

1.2 Zúčastniť sa akcie môžete, ak ste fyzickou osobou a ste starší ako 18 rokov a máte doručovaciu adresu v 
Slovenskej republike (ďalej aj „súťažiaci" alebo „účastník"), a ste oprávneným držiteľom platobnej karty Visa 
alebo Visa Electron pre fyzickú osobu - nepodnikateľa. 

1.3 Akcie sa nemôžete zúčastniť, ak ste našim zamestnancom / zamestnankyňou, prípadne našou spolupracujúcou 
osobou, alebo ak ste zamestnancom / zamestnankyňou alebo spolupracujúcou osobou jednej zo spoločností z 
našej skupiny, prípadne ste osobou blízkou týchto osôb. Akcie sa tiež nemôžete zúčastniť, ak máte doručovaciu 
adresu mimo Slovenskej republiky. Z akcie sú vylúčení držitelia kariet pre právnické osoby a podnikateľov. 

1.4 Ak nespĺňate podmienky účasti v akcii alebo ak konáte v rozpore s pravidlami  akcie, nebudete do akcie zaradení. 
Ak splníte niektoré podmienky pre získanie zľavových kódov na darčeky (ďalej aj „benefit“), napr. v dôsledku 
nepravdivých informácií, ktoré nám poskytnete, nemáte nárok na benefit. Vylúčení budete v prípade, že zistíme 
alebo budeme mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania z Vašej strany alebo 
zo strany inej osoby, ktorá Vám dopomohla k získaniu benefitu. 

Článok 2 Reklamná kampaň - pravidlá akcie 

2.1 Ak u nás nakúpite v období od 16. 9. 2019 17:00 do 31. 10. 2019 23:59 a Váš nákup zaplatíte kartou VISA alebo 
VISA Electron prostredníctvom online platobnej brány, získate zľavové kódy na darčeky v celkovej hodnote 2 000 
EUR, ktoré je možné uplatniť na tovary uvedené v týchto pravidlách pri nákupe na Mall.sk: 
 

SK_URL 
SK_absolutní 

sleva v EUR 

https://www.mall.sk/pracky-predne-plnenie/gorenje-wespi82?src=sug&s=1377842 120 

https://www.mall.sk/pracky-horne-plnenie/indesit-btw-a51052-eu-1027666?src=sug&s=1027666  54 

https://www.mall.sk/naparovacie-zehlicky/tefal-fv9845e0-ultimate-pure?src=sug&s=1296894 39 

https://www.mall.sk/vysavace/rowenta-rh6751wo-dual-force-2v1?src=sug&s=1275483 42 

https://www.mall.sk/zehlicky-prislusenstvo/brilanz-zehlici-prkno-primma 15 

https://www.mall.sk/sady-riadu/tefal-sada-nadobi-ingenio-performace-12-ks-l6548672 74 

https://www.mall.sk/televizory/samsung-ue55ru8002?src=sug&s=1347415 270 

https://www.mall.sk/domace-kino-soundbar/samsung-hw-q60r 130 

https://www.mall.sk/bezdrotove-reproduktory/jbl-partybox-300 116 

https://www.mall.sk/dalekohlady/olympus-10x25-wp-ii?src=sug&s=571140 35 

https://www.mall.sk/batohy-notebooky/xd-design-bezpecnostny-batoh-bobby-pre-15-6-705-241-
cierny 

48 

https://www.mall.sk/mobilne-telefony/xiaomi-mi-9-se-6gb-128-gb-global-version-ocean-blue 90 

https://www.mall.sk/mobilne-telefony/huawei-p30-6gb-128-gb-midnight-
black?src=sug&s=1348646 160 

https://www.mall.sk/lcd-uhlopriecka/samsung-c32f391-lc32f391fwuxen- 71 

https://www.mall.sk/notebooky/lenovo-ideapad-s145-15iwl-81mv00agck 80 

https://www.mall.sk/trampoliny/acra-trampolina-s-ochrannou-sietou-305cm01 44 

https://www.mall.sk/kolobezky/yedoo-mezeq-runrun-2016-cierna 85 

https://www.mall.sk/camping-grily/makers-sydney-3-deluxe-ss 84 
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https://www.mall.sk/rotacne-benzinove-kosacky/hecht-5466-kosacka-benzinova-s-
pojazdom?src=sug&s=1355316  106 

https://www.mall.sk/hracky-garaze-sety/kidkraft-disney-cars-3-zavodny-okruh-florida 69 

https://www.mall.sk/domcek-babika/hape-velky-rodinny-dum-s-garazi 33 

https://www.mall.sk/autosedacky-9-18kg/britax-roemer-king-ii-black-2019-cosmos-black 31 

https://www.mall.sk/detske-pestunky/philips-avent-scd841-26-digitalna-elektronicka-
pestunka?src=sug&s=1366992 46 

https://www.mall.sk/plienky-pampers-2/pampers-pure-protection-s5-96-ks-4x24-ks-11-16-
kg?src=sug&s=1318426 14 

https://www.mall.sk/detske-mlieka/kendamil-6x-pokracovaci-mleko-2-900g 28 

https://www.mall.sk/damska-obuv/geox-damske-tenisky-d943fa-022gh-36-tmavo-modra 40 

https://www.mall.sk/damske-bundy/geox-damska-bunda-annya-xs-ruzova-w8428d-aw18 52 

https://www.mall.sk/obuv/merrell-phoenix-2-mid-thermo-black-85-43 38 

https://www.mall.sk/zbalitelne-bundy/ocun-tsunami-women-brownpink-
l?src=sug&s=1102044009 49 

https://www.mall.sk/granule-psy/marp-holistic-salmon-18-kg 30 

https://www.mall.sk/granule-macky/marp-holistic-salmon-cat-12kg 25 

Organizátor si vyhradzuje právo skladbu zliav a produktov zmeniť pri zachovaní celkovej zľavy 2 000 Euro. 

 

2.2 Zľavové kódy na darčeky Vám zašleme emailom najneskôr do 21 dní od prevzatia tovaru, ktorý bol predmetom 
Vášho nákupu plateného kartou VISA alebo VISA Electron. 

2.3 Váš nárok na zľavové kódy na darčeky zaniká využitím Vášho zákonného práva na vrátenie tovaru do 14 dní 
(odstúpenie od kúpnej zmluvy). 

2.4 Zľavové kódy na darčeky z tejto reklamnej kampane u nás na Mall.sk môžete uplatniť (využiť na nákup)  
najneskôr do 30. 11. 2019. 

2.5 Pravidlá použitia zľavových kódov na darčeky sa riadi informáciami na nich uvedenými. 
 

Článok 3 Všeobecné a záverečné ustanovenia 

3.1 Ak splníte všetky podmienky pre zaradenie do reklamnej kampane, vzťahujú sa na Vás tieto pravidlá. Ak si 
neželáte zúčastniť sa tejto reklamnej kampane, dajte vedieť nášmu zákazníckemu centru a budete vyradení z 
akcie. 

3.2 V prípade, že počas trvania akcie dôjde k opakovanému podvodnému konaniu či iným nekalým praktikám, ktoré 
majú za následok narušenie regulárnosti  akcie, vyhradzujeme si právo rozšíriť údaje povinné pre registráciu o 
ďalšie údaje preukazujúce nárok na účasť v reklamnej kampani. Na túto zmenu rozsahu registrácie budete 
adekvátne upozornení. 

3.3 Nenesieme zodpovednosť ani za technické problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť pri doručovaní internetových 
správ a registrácii k akcii, ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou internetovej siete. 

3.4 Nezodpovedáme za nedoručenie benefitu v prípade zmeny emailovej adresy účastníkov, o ktorej sme neboli 
včas účastníkom informovaní. 

3.5 Účasťou v akcii Vám nevzniká právny nárok na benefit. Benefit nemôžete vymáhať súdnou cestou. 
Nezodpovedáme za prípadné chyby a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou a využívaním benefitu. 
Nezodpovedáme za prípadné chyby spôsobené osobami zúčastnenými na organizácii, priebehu a vyhodnotení 
podľa týchto pravidiel. 

3.6 Prípadné otázky, pripomienky a pod. smerujte na telefónne číslo 02/582 673 10, prostredníctvom kontaktného 
formulára na adrese info@mall.sk. 

3.7 Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.mall.sk/osobne-udaje. 

3.8 Tieto pravidlá Vám budú dostupné online počas trvania akcie. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek jednostranne 
zmeniť pravidlá tejto akcie, prípadne bez ďalšieho uvedenia dôvodu túto akciu ukončiť. Každé takéto rozhodnutie 
je účinné okamihom zverejnenia na internetovej stránke www.mall.sk. 

3.9 Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 16. 9. 2019. 
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