Podmienky a pravidlá akcie „Kolekcia modelov Ferrari“
(ďalej len „Akcia“)
(ďalej len „Podmienky“)
1

Čas a miesto konania Akcie

Akcia prebieha od 8.11.2021 do 30.1.2022 vrátane alebo do vypredania zásob, ak k nemu dôjde skôr
(ďalej len „Doba konania Akcie“), na čerpacích staniciach Shell na území Slovenskej republiky (ďalej
len "Miesto konania Akcie").
2

Mechanika Akcie

2.1
Každý, kto počas Doby konania Akcie natankuje v Mieste konania Akcie jednorazovo minimálne
30 litrov paliva Shell V-Power (t.j. Shell V-Power 95, Shell V-Power Racing 100 alebo Shell VPower Diesel) a riadne uhradí kúpnu cenu paliva, dostane pri platbe za každých 30 litrov tohto paliva 2
samolepky.
2.2
Každý, kto počas Doby konania Akcie natankuje v Mieste konania Akcie jednorazovo minimálne
30 litrov paliva Shell FuelSave (t.j. Shell FuelSave 95 alebo Shell FuelSave Diesel) a riadne uhradí
kúpnu cenu paliva, dostane pri platbe za každých 30 litrov tohto paliva 1 samolepku.
2.3
Každý, kto počas Doby konania Akcie natankuje v Mieste konania Akcie jednorazovo minimálne
30 litrov LPG a riadne uhradí kúpnu cenu LPG, dostane pri platbe za každých 30 litrov tohto paliva 1
samolepku.
2.4
Pri jednorazovom nákupe budú zákazníkovi vydané samolepky v príslušnom počte za nákup
paliva v maximálnom objeme 100 litrov.
2.5
Každý, kto počas Doby konania Akcie kúpi umývací program Perfektný lesk alebo Perfektné
umytie dostupný na umývacích linkách patriacich k vybraným čerpacím staniciam Shell a riadne uhradí
cenu tejto služby, dostane pri platbe jednu samolepku. Zoznam čerpacích staníc Shell, na ktorých
možno získať nálepku za nákup umývacieho programu, je dostupný na www.shell.sk.
2.6
Každý, kto počas Doby konania Akcie kúpi v Mieste konania Akcie jednorazovo 2 kusy vôd do
ostrekovačov značky Shell (Smart Screenwash letný 3 lt Citron, Smart Screenwash letný 3 lt Jablko,
Smart Screenwash letný 4 lt Nano Plus Citrus alebo Smart Screenwash letný 4 lt Nano Plus Broskyňa)
a riadne uhradí kúpnu cenu tohto tovaru, dostane pri platbe 1 samolepku (1 samolepka patrí zákazníkovi
za jednorazový nákup každých 2 kusov uvedeného tovaru).
2.7
Po nazbieraní 5 samolepiek si zákazník môže zakúpiť jeden z modelov pretekárskych autíčok
za zvýhodnenú cenu.
2.8
Pre zakúpenie niektorého modelu autíčka v rámci Akcie zákazník nalepí potrebný počet
samolepiek do prázdnych políčok v letáku dostupnom v Mieste konania Akcie. Po vyplnení všetkých 5
políčok samolepkami sa zákazník obráti na obsluhu čerpacej stanice, odovzdá jej vyplnený leták
a vyberie si niektorý z modelov podľa aktuálnej ponuky na čerpacej stanici.
2.9
Ak je zákazník členom vernostného programu Shell ClubSmart a spolu s nazbieranými
samolepkami predloží obsluhe čerpacej stanice aj svoju Shell ClubSmart kartu, získa model
pretekárskeho autíčka za cenu výhodnejšiu ako iní účastníci Akcie.
2.10
Ak je zákazník členom programu Shell ClubSmart, počas Doby konania Akcie môže tiež získať
exkluzívny model pretekárskej stanice Shell výmenou za 2 490 Shell ClubSmart bodov.
2.11
Ponuka jednotlivých modelov autíčok sa môže na každej čerpacej stanici líšiť v závislosti od
aktuálneho stavu zásob a platí do skončenia Doby konania Akcie alebo do (predčasného) vypredania
zásob. V rámci Akcie možno za zvýhodnenú cenu získať nasledovné modely uvedené v tabuľke nižšie:
Model

Cena modelu po predložení potrebného počtu
samolepiek

pre bežného zákazníka
SF1000
TUSCAN GP-Ferrari 1000
488 GTE
AF CORSE #51 2019

13,99 EUR

pre člena Shell
ClubSmart
11,99 EUR

13,99 EUR

11,99 EUR

488 CHALLENGE EVO

13,99 EUR

11,99 EUR

FXX-K EVO

13,99 EUR

11,99 EUR

2.12
Vyššie uvedené modely autíčok možno diaľkovo ovládať pomocou aplikácie Shell Racing
Legends, ktorá je zdarma dostupná prostredníctvom Google Play alebo App Store a ktorú prevádzkuje
spoločnosť Carbon 12.011 sprl, so sídlom Chaussée de Tervuren, 155, 1410 Waterloo, Belgické
kráľovstvo. Po stiahnutí aplikácie sa jej užívateľ môže zúčastniť časovo obmedzenej súťaže o vecné
ceny. Používanie aplikácie a účasť v súťaži o vecné ceny, ktorej sa možno zúčastniť po stiahnutí
aplikácie, sa spravuje zmluvnými podmienkami prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné v aplikácii.
V prípade, ak zákazník nemá záujem o diaľkové ovládanie autíčka pomocou aplikácie Shell Racing
Legends alebo o účasť v súťaži, nie je povinný stiahnuť si a užívať túto aplikáciu.
3

Spoločné ustanovenia

3.1

Účasťou na Akcii vyjadruje zákazník svoj súhlas s týmito Podmienkami.

3.2
Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tieto Podmienky
zo závažných dôvodov, najmä zmeniť Dobu konania Akcie, a to i pre jednotlivé čerpacie stanice
samostatne.
3.3
Tieto Podmienky sú k dispozícii na www.shell.sk. Všeobecné podmienky a Pravidlá
a podmienky programu Shell ClubSmart sú dostupné na https://www.shellsmart.com.
3.4
Účastník akcie, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich
spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

