
Pravidlá marketingovej akcie 

 

„V Lidli sme zlacnili aj Zľavomat“  

 

 

Slovenská republika 

 
 

  

1. Usporiadateľom a organizátorom marketingovej akcie je:  

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s. 

IČO: 35 793 783 

so sídlom  Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava 

zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.:1160/B 

 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“). 

 

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť 

maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“). 

 

2. Partnerom marketingovej akcie je: 

 

Slevomat.cz, s.r.o.  

so sídlom Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika 

IČO: 246 98 059 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 166961 

podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:  

Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko  

so sídlom Mýtna 48, Bratislava-mestská časť Staré Mesto 811 07 

IČO: 46 031 103 

IČ DPH: SK4020309887 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1938/B 

      (ďalej len „partner“ alebo „spoločnosť Zľavomat“) 

 

 

3. Termín a miesto konania marketingovej akcie: 

 

Marketingová akcia  s názvom „V Lidli sme zlacnili aj Zľavomat“ (ďalej len „akcia“) prebieha od 

27.02.2023 do 08.04.2023 (ďalej len „čas konania akcie“) vo všetkých predajniach Lidl, 

nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky,s výnimkou predajní spotrebného tovaru (tzv. 

Outletov) na adrese: 

• Štúrova 019 01, 019 01 Ilava, 

• Štúrova 730/33, 033 01 Liptovský Hrádok, 

 (ďalej len „miesto konania akcie“). 

 

 

4. Podmienky účasti na akcii: 



 

4.1. Každý zákazník predajne Lidl, ktorý si v čase konania akcie zakúpi tovar v hodnote 

minimálne 25 € vrátane DPH, obdrží pri pokladnici 1 kupón v nominálnej hodnote 5 € (ďalej 

aj „kupón“). To znamená, že pri hodnote nákupu od 25,00 € vrátane DPH do 49,99 € vrátane 

DPH, obdrží zákazník 1 kupón; pri hodnote nákupu od 50,00 € vrátane DPH do 74,99 € 

vrátane DPH obdrží 2 kupóny atď. Zákazník, ktorý nakupuje cez samoobslužné pokladnice a 

má záujem sa zapojiť do marketingovej akcie, získa kupón od zamestnanca pri pokladniciach, 

pričom svoj nárok je povinný preukázať pokladničným dokladom. Kupóny môže zákazník 

využiť u partnera marketingovej akcie  na uplatnenie zľavy na ponuky partnera podľa 

vlastného výberu z jeho ponuky zverejnení na webovej stránke www.zlavomat.sk. Hodnota 

kupónov budú do zákazníckeho účtu pripísané formou kreditov. Kredity nie je možné uplatniť 

na darčekové poukazy, darčekové karty a charitatívne príspevky. Prevádzkovateľom webovej 

stránky www.zlavomat.sk je spoločnosť Zľavomat, ktorá je prevádzkovateľom vo vzťahu 

k osobným údajom dotknutých osôb. Spoločnosť Lidl nemá prístup k osobným údajom 

poskytnutým spoločnosti Zľavomat. 

 

 

4.2. Každý zákazník, ktorý získa kupón, ho môže využiť na uplatnenie zľavy na už zľavnené ponuky 

z webovej stránky www.zlavomat.sk podľa vlastného výberu, s výnimkou darčekových 

poukazov, darčekových kariet a charitatívnych príspevkov, a to zadaním unikátneho 

alfanumerického kódu, ktorý je uvedený pod stieracou vrstvou na zadnej strane kupónu, na 

stránke www.zlavomat.sk/lidl, pričom bude zákazník rešpektovať aktuálnu ponuku v čase 

uskutočnenia jeho voľby. Aktuálna ponuka je zverejnená na stránke www.zlavomat.sk.  

Kupóny je možné kumulovať tak, aby zákazník dosiahol extra zľavu do výšky 10% na už 

zľavnené ponuky zverejnené na stránke www.zlavomat.sk, a to zadaním takého počtu 

unikátnych alfanumerických kódov zo zadnej strany kupónov, aby si zákazník vyskladal 

maximálnu výšku zľavy. Nevyužité kupóny je možné kumulovať vo virtuálnej peňaženke, ktorá 

je dostupná po prihlásení sa do zákazníckeho účtu na webovej stránke www.zlavomat.sk.  

 

4.3. Kupóny získané v tejto marketingovej súťaži je možné využiť najneskôr do 31.07.2023, pričom 

využitím sa pre účely tejto marketingovej akcie rozumie vloženie kupónu do virtuálnej 

peňaženky a realizácia platby kupónom. Doba platnosti kupónu podľa predchádzajúcej vety 

nevplýva na využiteľnosť zakúpenej služby. Služby zakúpené pred uplynutím platnosti kupónu 

je možné využiť aj po uplynutí platnosti kupónu, a to po dobu stanovenú partnerom 

marketingovej akcie. 

 

4.4. Kupóny je možné uplatniť iba pri zakúpení zážitkov, tovarov a služieb prostredníctvom stránky 

www.zlavomat.sk. Ďalší predaj kupónov alebo ich komerčné využitie je zakázané.  

 

4.5. Do akcie sa môže zákazník zapojiť počas trvania akcie aj opakovane, a to nazbieraním 

a uplatnením nových kupónov zadaním unikátneho alfanumerického v zmysle 

predchádzajúceho bodu pravidiel akcie.  

 

4.6. Na výšku poskytnutej zľavy nevzniká právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. 

Kupón nie je možné zameniť za hotovosť.  

 

4.7. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti zákazníkom zvolených atrakcií. Reklamácie je možné 

uplatniť výlučne u partnera marketingovej akcie, a to v súlade s reklamačným poriadkom 

partnera. 
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4.8. Dodatočné poskytnutie kupónov, ktoré neboli poskytnuté zákazníkovi pri pokladni 

bezprostredne po realizácií nákupu pri ktorom (nákupe) boli splnené predpoklady na 

poskytnutie kupónov, nie je možné, a to ani v predajni Lidl, v ktorej bol zákazníkom nákup 

realizovaný, ako ani v inej predajni Lidl, prevádzke alebo v sídle usporiadateľa. 

 

5. Všeobecné podmienky: 

 

5.1. Predmetná ponuka zliav u spolupracujúcich partnerov nie je ponukou spoločnosti Lidl ako ani 

žiadnej spoločnosti zo skupiny spoločnosti Lidl, ale ide o výslovne a výlučne ponuku toho 

ktorého spolupracujúceho partnera. Získanie a využívanie zliav podlieha výlučne podmienkam 

a pokynom o ochrane osobných údajov spoločnosti Zľavomat a príslušného spolupracujúceho 

partnera. Osobné údaje zadané prostredníctvom webovej stránky www.zlavomat.sk sú 

spracúvané partnerom ako prevádzkovateľom bez možnosti prístupu spoločnosti Lidl 

k osobným údajom.  

 

5.2. Zážitky, tovary a služby, ktoré sú uvedené na webovej stránke www.zlavomat.sk, sú 

poskytované partnerom. Spoločnosť Lidl nemá žiadny vplyv na výber, ponuky zliav a 

vstupeniek a/alebo spôsob, akým sú prezentované prostredníctvom webovej stránky ani za 

uvedené ponuky zliav a vstupenky nenesie zodpovednosť. Uvedené znamená, že zmluva 

zakúpení zážitkov, tovarov a služieb vstupeniek je uzatváraná prostredníctvom spoločnosti 

Zľavomat. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok a/alebo sťažností týkajúcich sa ponúkaných zážitkov, tovarov a 

služieb kontaktujte spoločnosť Zľavomat prostredníctvom webovej stránky  

www.zlavomat.sk/kontakt. 

 

5.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo doplniť tieto pravidlá 

akcie, predovšetkým má právo zmeniť dobu trvania akcie alebo akciu z vážnych dôvodov úplne 

zrušiť. O takejto situácii budú zákazníci spoločnosti Lidl primeranou formou informovaní.  

 

5.4. Pravidlá akcie môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v 

súvislosti s akciou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci akcie za jediné, úplné a 

konečné. 

 

5.5. Tieto pravidlá akcie sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú dostupné 

na internetovej stránke spoločnosti Lidl – www.lidl.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe 

v sídle spoločnosti Lidl. V prípade akýchkoľvek otázok a/alebo sťažností týkajúcich sa 

zľavových kupónov a/alebo zľavového kódu, môžete kontaktovať spoločnosť Lidl 

prostredníctvom 0800 005 095 

 

Bratislava, 22. 12. 2022                        Lidl Slovenská republika, v.o.s.  
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