
Pravidlá akcie 
„Získajte 10 eur na ďalší nákup v Notine“ 

I.       ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1. Obchodná spoločnosť Notino s.r.o., IČO 27609057, DIČ CZ27609057, so sídlom 
Londýnské náměstí 881/6, 639 00, Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom 
Krajským súdom v Brne, spisová značka C101025, (ďalej len „Notino“) organizuje 
 v termíne od 00:01 hodiny dňa 7. 6. 2021 do 23:59 hodín dňa 27. 6. 2021 (ďalej len 
„Čas konania“) marketingovú kampaň nazvanú „Získajte 10 eur na ďalší nákup v Notine“ 
(ďalej len „Kampaň“), a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Kampane, ktoré sú 
k dispozícii na internetovej stránke www.notino.sk/mastercard. 

II. ZÁKLADNÉ PODMIENKY KAMPANE  

1. Zákazník z Slovenskej republiky, fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len 
„Účastník“), spotrebiteľ, pokiaľ splní podmienky Kampane uvedené v týchto pravidlech 
v Čase konania, môže získať 10 eur na ďalší nákup v Notine vo forme voucheru. 

2. Voucher získa zákazník podľa ods. 1, ktorý v Čase konania nakúpi a uhradí akýkoľvek 
fyzický produkt či produkty (t.j. netýka sa licencií a/alebo služieb ani darčekových 
poukazov) z e-shopu alebo aplikácie Notino, pričom celková hodnota objednávky bude 
minimálne 40 eur (slovami: štyridsať eur) vr. DPH, a úhradu nákupu uskutoční 
prostredníctvom on-line platby kartou Mastercard alebo Maestro. 

Do celkovej hodnoty objednávky sa nezapočítava cena dopravy a doplnkových služieb. 

Kampaň sa nevzťahuje na platby kartou prostredníctvom Apple Pay, Google Pay a pod. 

3. Z Kampane budú vylúčení tí, ktorí: 

1. Nesplnia podmienky Kampane uvedené v týchto pravidlách; 

2. Pri platbe použijú kartu, ktorej nie sú oprávnenými držiteľmi; 

3. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia 
podvodného konania v súvislosti s Kampaňou; 

4. Uvedú v Kampani nepravdivé nebo neúplné informácie. 

4. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, 
ktorá by mu mohla vzniknúť. 

 

   
  



III. PODMIENKY ZÍSKANIA A UPLATNENIA VOUCHERU 

1. Účastník, ktorý splnil podmienky podľa čl. II, dostane voucher s príslušnými pokynmi 
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú pri vytváraní objednávky do dvoch pracovných 
dní od splnenia týchto podmienok.  

2. Platnosť voucheru je do 31. 7. 2021 a možno ho uplatniť bez obmedzenia na akékoľvek 
produkty v e-shope alebo v aplikácii Notino, okrem darčekových poukazov. Voucher 
možno využiť aj na nákup v nižšej hodnote ako 10 EUR, ale zvyšná suma sa už nedá ďalej 
uplatniť.  

3. Voucher vo výške 10 EUR je možné uplatniť iba pri platbe kartou Mastercard 
alebo Maestro 

4. Voucher nie je možné uplatniť v kamenných predajniach Notino.  

5. Notino výslovne uvádza, že voucher v sume 10 eur nie je možné vyplatiť v hotovosti, 
a to ani pri prípadnom vrátení zakúpeného tovaru, na ktorého doručenie bol voucher 
použitý. Notino takému Účastníkovi, ktorý vráti tovar uhradený prostredníctvom 
voucheru, neposkytne finančnú náhradu. 

6. Pri stornovaní objednávky nemá zákazník nárok na zľavový kód. Pokiaľ je zľavový kód 
odoslaný zákazníkovi a následne dôjde k stornovaniu objednávky, zľavový kód 
sa deaktivuje a zákazník nemá právo na jeho využitie. 

 

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Notino vyhlasuje, že nezodpovedá za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.  

2. Notino si vyhradzuje právo meniť podmienky Kampane a prípadne Kampaň zrušiť. 

3. Účastník nemá právo na náhradu nákladov súvisiacich s účasťou v Kampani. 

4. Kampaň platí do vyčerpania zásob. 

5. Tieto pravidlá Kampane nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia.  

6. Notino si vyhradzuje právo bez náhrady kampaň skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť 
či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu 
vyhlási na webových stránkach kampane, kde sú tak k dispozícii platné a úplné pravidlá. 

 

V Brně, dne 31. 5. 2021  
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