PRAVIDLÁ KAMPANE
„Skočte si po darček do predajne potravín Žabka“
(ďalej len „Pravidlá“)
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1.1.
Organizátorom kampane „Skočte si po darček do predajne potravín Žabka““ (ďalej len
„Kampaň“) je spoločnosť Tesco Franchise Stores SR, s. r. o., so sídlom Veterná 7310/40, 917
01 Trnava, doručovacia adresa: Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO: 53 044 061,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46598/T (ďalej
len „Organizátor“).
Článok 2
Miesto a čas konania Kampane
2.1. Kampaň prebieha od 16.2.2022 do 31.03.2022 vo vybraných predajniach potravín Žabka
v Slovenskej republike, pričom vybrané predajne Žabka sú vždy na vstupe označené
informáciou, že v nich prebieha Kampaň.
Článok 3
Podmienky Kampane
3.1. Prvých 50 zákazníkov vybranej predajne potravín Žabka dostane pri nákupe po
predložení kupónu Žabka detský balíček zadarmo.
3.2. Ďalších 50 zákazníkov vybranej predajne Žabka dostane detský balíček po predložení
kartičky s tromi pečiatkami Žabka, pričom platí, že za každý nákup minimálne v hodnote 10,EUR uskutočnený v konkrétnej vybranej predajni potravín Žabka obdrží zákazník jednu
pečiatku.
3.3. Napodobeniny alebo pozmeňované kupóny alebo kartičky Žabka nebudú akceptované.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
7.1. Organizátor si vyhradzuje právo Kampaň kedykoľvek predčasne ukončiť, prípadne
prerušiť bez predchádzajúceho upozornenia alebo uvedenia dôvodu v prípadoch, ak podľa
posúdenia Organizátora nebude možné zabezpečiť z technických alebo iných dôvodov riadny
priebeh Kampane
7.2.Zákazníkovi nevzniká právny nárok na poskytnutie darčeku a nie je oprávnený požadovať
od Organizátora akékoľvek alternatívne plnenie.
7.3. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá vrátane obdobia
trvania Kampane alebo Kampaň predčasne ukončiť. Ich zmeny oznámi zverejnením na svojej
webovej adrese uvedenej nižšie.

7.4. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa Kampane a jej priebehu je možné zaslať
Organizátorovi na e-mailovú adresu: info.zabka@tesco.com kedykoľvek počas trvania
Kampane, najneskôr však do 3 dní od jej skončenia, inak na sťažnosť nebude prihliadnuté.
Rozhodnutie Organizátora o sťažnosti sa považuje za konečné.
Pravidlá súťaže sú k dispozícii na webovej adrese www.izabka.sk a v písomnej forme v sídle
Organizátora.
Tesco Franchise Stores SR, s. r. o.
V Bratislave dňa 02.02.2022

