
ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE 
“Kúp akékoľvek 2 výrobky novej kváskovej línie OSKAR” 

 

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel marketingovej akcie „Kúp akékoľvek 

2 výrobky novej kváskovej línie OSKAR “ (ďalej len „marketingová akcia“).Tieto pravidlá môžu 

byť zmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. 

  

I. USPORIADATEĽ A PARTNER MARKETINGOVEJ AKCIE 

a) Usporiadateľom marketingovej akcie je spoločnosť MINIT SLOVAKIA, a.s., Múzejná 208/1, 

928 01 Dunajská Streda 

b) Partnerom marketingovej akcie sú spoločnosti a vybrané prevádzky: POTRAVINY CBS 

KOMFOS , Revúcka 14, Košice časť Pereš a prevádzky  spoločnosti: MILK – AGRO, spol. 

s r.o.  Čsl. Armády 18 (OC Tip Top), Košice a Železiarenská 9, Šaca Košice. 

  

II. MIESTO A OBDOBIE TRVANIA MARKETINGOVEJ AKCIE 

a) Marketingová akcia prebieha vo vybraných prevádzkach uvedených v odseku I.b) a to 

v období od 22. novembra 2021 do 22. decembra 2021, alebo do vypredania zásob. 

 

III. ÚČASŤ NA MARKETINGOVEJ AKCII 

a) Účastníkom marketingovej akcie sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá zrealizuje nákup 

t.j. minimálne 2 výrobky z kváskovej línie OSKAR v uvedenom termíne.  

b) Darček nakupujúci dostane pri pokladni a podmienkou je zakúpenie minimálne 2 kusy. 

c) Každý účastník marketingovej akcie sa môže na tejto akcii zúčastniť opakovane. 

  

IV. ODMENA 

a) Odmenou v marketingovej akcii je 1 x sada vykrajovačiek s logom MINIT, alebo 1 x batoh s 

logom MINIT, na výber podľa dostupnosti. Odmenu nie je možné vymeniť za hotovosť, 

alebo požadovať vydanie inej odmeny, než je usporiadateľom stanovená, a to ani pri 

prípadnom vrátení kúpeného tovaru, ani odmenu vymeniť za akékoľvek iné plnenie než to, 

ktoré je výslovne uvedené v týchto pravidlách. 

  

V. ODOVZDANIE ODMIEN 

a) Vydanie odmeny účastníkom, ktorí splnili podmienky podľa bodu III. týchto pravidiel 

prebieha automaticky počas platenia, či bezprostredne po ňom pri príslušnej pokladnici  

spomenutých predajní. 

b) Obsluha pokladníc na strane partnera si vyhradzuje právo, s cieľom overenia správnosti 

nároku na odmenu, požadovať od účastníka predloženie účtenky. 

  



VI. VYLÚČENIE Z MARKETINGOVEJ AKCIE 

a) Z marketingovej akcie sú vylúčení všetci účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

nevyhovujú týmto pravidlám alebo ich porušia. 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

a) Úplné pravidlá marketingovej akcie sú po celý čas trvania marketingovej akcie 

k dispozícii na www.minitbakery.sk/novinky.  

b) Účastníkom nevzniká účasťou na marketingovej akcii právny nárok na odmenu. 

Odmenu nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ marketingovej akcie 

nezodpovedá za prípadné chyby a škody vzniknuté v súvislosti s realizáciou 

a využívaním odmeny. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné chyby spôsobené 

osobami zúčastnenými na organizácii, priebehu a vyhodnotení marketingovej akcie 

týchto pravidiel. 

c) Prípadné otázky, pripomienky budú zasielané na e-mailovú adresu: 

info@minitbakery.sk. 

d) V tejto marketingovej akcii nedochádza k spracovaniu osobných údajov. 

e) Tieto pravidlá marketingovej akcie nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia. 

V Dunajskej Strede, dňa 22.11.2021 

 

http://www.minitbakery.sk/novinky

