
1 
31854v1 

SPOTREBITEĽSKÁ AKCIA NA PODPORU PREDAJA 

DARČEKOVÝCH KARIET EUROPA 

„ŠIALENE VÝHODNÉ NÁKUPY - CRAZY DAYS“ 

1.1 Spoločnosť EUROPA SC a. s., so sídlom Na Troskách 25/14180, 974 01 Banská Bystrica, 

IČO: 36 712 167, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

oddiel: Sa, vložka č.: 937/S („EUROPA SC“) za účelom zvýšenia záujmu spotrebiteľov 

o kúpu darčekových kariet EUROPA organizuje v nákupnom centre EUROPA 

SHOPPING Center v Banskej Bystrici („Nákupné centrum“) spotrebiteľskú akciu 

aprílové nakupovanie v EUROPE „Crazy days“ („Spotrebiteľská akcia“). 

1.2 Spotrebiteľská akcia bude prebiehať v Nákupnom centre v období od 11. mája 2022 do 

15. mája 2022, resp. do vyčerpania zásob bonusového kreditu vo výške 10.000 EUR 

(„Obdobie akcie“). 

1.3 Zákazníci EUROPY SC sa môžu počas Obdobia akcie zapojiť do Spotrebiteľskej akcie 

za asistencie hostesiek zakúpením darčekovej karty EUROPA výlučne v hodnotách 50,- 

EUR, 100,- EUR a/alebo 200,- EUR („Darčeková karta“). Darčeková karta sa bude dať 

zakúpiť na viditeľnom predajnom mieste v Nákupnom centre. 

1.4 Z účasti v Spotrebiteľskej akcii sú vylúčené právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia 

a osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru 

k EUROPE SC, a k jeho zmluvným partnerom, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach 

súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Spotrebiteľskej akcie, alebo im blízke 

osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov. 

1.5 EUROPA SC automaticky dobije zákazníkom Darčekovú kartu bonusovým kreditom, a 

to v hodnote („Bonusový kredit“): 

1.5.1 10,- EUR - ak si zákazník zakúpil Darčekovú kartu v hodnote 50,- EUR; 

1.5.2 20,- EUR - ak si zákazník zakúpil Darčekovú kartu v hodnote 100,- EUR; a 

1.5.3 50,- EUR - ak si zákazník zakúpil Darčekovú kartu v hodnote 200,- EUR. 

1.6 Počas Obdobia akcie si môže jeden (1) zákazník zakúpiť maximálne päť (5) kusov 

Darčekových kariet. 

1.7 Bonusový kredit nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani vymieňať za iné 

nepeňažité plnenie. 

1.8 EUROPA SC organizuje Spotrebiteľskú akciu v súlade s obchodnými podmienkami, 

ktoré sú dostupné na webe www.europasc.sk. 

1.9 Tieto informácie sú prístupné v informačnom stánku Nákupného centra a sú zverejnené 

na webe www.europasc.sk. 

V Banskej Bystrici, dňa 9.5.2022 
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