
Pravidlá  používania poukážok OC CASSOVIA vydaných pri príležitosti otvorenia  

predajne LIDL v OC CASSOVIA 

 

 

Spoločnosť ARCOLA, a.s., so sídlom: Pri prachárni 4, 040 01 Košice, IČO: 35 792 442 (ďalej 

aj „Organizátor“)  ako prevádzkovateľa Obchodného centra CASSOVIA, nachádzajúceho sa na adrese: 

DOPLNIŤ (ďalej aj „OC CASSOVIA“) a ako organizátor  pri príležitosti otvorenia novej prevádzky 

spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 01 Bratislava, IČO: 

35 793 783 (ďalej aj „Lidl“) v priestoroch OC CASSOVIA pripravil pre návštevníkov OC CASSOVIA 

akciu, ktorej pravidlá sú obsiahnuté v tomto dokumente. 

 

Poukážkou sa na účely týchto pravidiel rozumie poukážka v hodnote 10,00 € vydávaná 

Organizátor, ktorou je možné uhradiť nákup vo všetkých prevádzkach nachádzajúcich sa 

v OC CASSOVIA s výnimkou prevádzok Carrefour, Jysk, Pošta, Tatra banka, Home Credit, 

Fortuna, Kik, Geco, Okay Elektrospotrebiče, Marionnaud, WeRRino outlet (kiosk kabelky) 

a Lidl. Z Poukážky nie je možné žiadať vydanie peňazí a nie je možné požadovať jej výmenu za 

hotovosť. Poukážka sa  dá použiť výlučne za účelom úhrady tovaru alebo poskytnutých služieb 

v jednotlivých prevádzkach v OC CASSOVIA zmysle týchto pravidiel. 

 

Poukážku je možné uplatniť za podmienok stanovených v týchto pravidlách najneskôr do 

31.12.2017, potom jej platnosť zaniká. 

 

 Prvým 1000 zákazníkom, ktorí nakúpia a uhradia v novootvorenej prevádzke spoločnosti 

Lidl v OC CASSOVIA nákup, ktorého minimálna hodnota je 30,00 € vrátane DPH bude 

automaticky, po uhradení nákupu vydaná poukážka priamo zamestnancom spoločnosti Lidl. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa 

vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa akciu kedykoľvek 

obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor akcie nenesie žiadnu zodpovednosť 

za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s uplatnením poukážky. V prípade akéhokoľvek sporu 

o opodstatnenosti nároku z akcie je rozhodujúce výlučne rozhodnutie Organizátora.  

 

Organizátor akcie si vyhradzuje právo vylúčiť z akcie takého účastníka akcie, ktorý by konal 

v rozpore s týmito pravidlami, pokúsil sa získať poukážku podvodným konaním, v rozpore s dobrými 

mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré meno Organizátora alebo 

spoločnosti Lidl.  

 

 Táto akcie nie je žiadnym spôsobom organizovaná spoločnosťou Lidl a informácie 

o účastníkoch akcie, ktoré budú prípadne v rámci akcie získané, nie sú poskytované spoločnosti Lidl, 

ale Organizátorovi. Za obsah akcie nie je zodpovedná spoločnosť Lidl, ale výhradne Organizátor. 

Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Lidl je v rámci tejto akcie vylúčená a prípadné 

akékoľvek nároky, žiadosti alebo iné podnety zo strany účastníka akcie je potrebné uplatniť u 

Organizátora. 

 

Účastníci akcie sa môžu oboznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke 

Organizátora www.cassoviaoc.sk, ako aj v administratívnych priestoroch OC CASSOVIA. Účastníci 

akcie zapojením sa do akcie vyjadrujú svoj súhlas riadiť sa týmito oficiálnymi pravidlami.  

 

 

 

V Košiciach, dňa 18.10.2017 

http://www.cassoviaoc.sk/

