
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

VERNOSTNÝ PROGRAM  Čerpacia stanica ViOn ENERGO 

„Za tankovanie PHM na ČS ViOn ENERGO zbieraj vernostné body, ktorými pomôžeš iným“ 

 

1. Vernostný program ČS ViOn ENERGO a registrácia 

1.1 Vernostný program Čerpacej stanice ViOn ENERGO na ulici Továrenská v Zlatých 

Moravciach (ďalej len ako „VERNOSTNÝ PROGRAM ČS ViOn“) prevádzkuje spoločnosť: 

ViOn – ENERGO, s.r.o., IČO: 46 067 370, so sídlom Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 28594/N 

(ďalej len „ViOn - ENERGO“).  

1.2  VERNOSTNÝ PROGRAM ČS ViOn je program odmeňovania určený pre Partnerov ČS ViOn   

ENERGO stojacej na ulici Továrenská v Zlatých Moravciach (ďalej len „ČS ViOn), ktorý im 

umožňuje zbierať body pri nákupe pohonných hmôt, t.j. pri nákupe benzínu, nafty, LPG 

(ďalej iba „PHM“) na ČS ViOn. 

1.3 Zámerom VERNOSTNÉHO PROGRAMU ČS ViOn je pomáhať Partnerom pri ich činnosti 

a rozvoji.  

1.4 Registrácia partnera ČS ViON prebieha na základe Dohody o vernostnom programe, ktorú 

podpisuje ViOn ENERGO a Partner. Dohoda upravuje vzájomné práva a povinnosti 

Partnera a prevádzkovateľa.  

1.5 Dohodu je možné uzavrieť len osobne v predajni ČS ViOn ENERGO. 

1.6 Partnerom ČS ViOn sa, na účely tohto VERNOSTNÉHO PROGRAMU, myslí právnická osoba 

pôsobiaci predovšetkým v oblasti vzdelávania, športu, zdravotníctva, charity, umenia  

kultúry, dobročinnosti, voľnočasových aktivít pre deti, mládež i dospelých, a pod., ktorá 

uzatvorila s ViOn ENERGO Dohodu o vernostnom programe. Pre vyvrátenie pochybností 

uvádzame, že partnerom ČS ViOn sa, pre podmienky tohto VERNOSTNÉHO PROGRAMU, 

nemyslí bežný zákazník – fyzická osoba, ale napr.: materská, základná a stredná škola, 

športový klub, základná umelecká škola, občianske združenie, a pod..  

 

2. Médium na zbieranie bodov 

2.1 Médium na zbieranie vernostných bodov je čipová karta. 

2.2 Každá čipová karta má pridelené osobitné číslo, pod ktorým ViOn ENERGO eviduje jednak 

Partnera, a rovnako i jednotlivé ním a v prospech neho vykonané odbery PHM. 

2.3 Čipová karta nemá platobnú funkciu, tzn. nie je to platobná karta a zostáva majetkom ViOn 

ENERGO.  

2.4 Čipová karta je prenosná.  

2.5 Manipulačný poplatok za vystavenie čipovej karty pre Partnera je 1,00 EURO za kus. 

Manipulačný poplatok sa zníži na 50% v prípade, ak Partner odoberie viac ako 10 kariet. 



2.6 Manipulačný poplatok uhradí Partner prevádzkovateľovi buď pri preberaní čipových kariet 

alebo sa výška manipulačného poplatku odráta z prvého finančného daru vyplácného 

v prospech Partnera.     

 

3. Zbieranie bodov – finančný dar 

3.1 Cena jedného (1) bodu za jeden (1) odobraný liter PHM je 0,035 EUR (ďalej len „Finančný 

dar“).  

3.2 Akceptovaným spôsobom platby je, pre získanie vernostných bodov, iba platba v hotovosti 

a platobnou kartou.     

3.3 Výpočet finančného daru prebieha na základe celkového objemu PHM odobraného 

partnerom ČS ViOn, a to tak, že sa celkový odobraný objem PHM vynásobí sumou 0,035 

EUR, čo je nominálna hodnota jedného vernostného bodu.  

3.4 Celkový odobraný objem PHM bude určený na základe dodacieho listu, ktorý Partnerovi 

vystaví ČS ViOn. V dodacom liste Partnera bude uvedené každé tankovanie Partnera 

a/alebo jeho pridružených členov, a to konkrétne podľa jednotlivých Partnerom 

odobraných čipových kariet.  

3.5  Finančný dar vyplatí ViOn – ENERGO partnerovi dvakrát (2x) ročne, ak sa ViOn – ENERGO 

a partner nedohodnú na výplate finančného daru raz (1x) ročne.  

3.6 Finančný dar nebude možné zarátať v prípade, kedy Partner alebo jeho pridružení členovia 

využijú iný zľavový a/alebo fakturačný program. Inými slovami, kombinovanie zľavových 

programov je vylúčené.  

 

4. Skupinové zbieranie bodov 

4.1 Ako uvádza bod 2.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“), čipová 

karta je prenosná. 

4.2 Partner môže ČS ViOn požiadať o taký počet čipových kariet, aký uzná za vhodné a rozdať 

ich medzi svojich členov, sympatizantov, zamestnancov, a pod. (ďalej len „pridružení 

členovia“). 

4.3 ViOn ENERGO bude registrovať iba hlavného Partnera a počet ním odobraných čipových 

kariet, každú čipovú kartu pod jej vlastným identifikačným číslom. 

4.4 Identifikačné číslo umožní Partnerovi zistiť presný odoberaný objem PHM jednotlivých 

jeho pridružených členov.  

4.5 Pripísané body sa budú v rámci skupinového zbierania bodov pripisovať len a výlučne na 

účet hlavného Partnera.  

 

5. Nazbierané body 

5.1 Nazbierané body v hodnote vypočítanej podľa bodu 3.3 VOP sa vyplatia Partnerovi dvakrát 

(2x) ročne, vždy k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

5.2 Body nie je možné použiť na nákup spotrebného materiálu alebo ďalších PHM.  

 

6. Ukončenie účasti Partnera vo VERNOSTNOM PROGRAME  



6.1 Účasť Partnera v VERNOSTNOM PROGRAME zaniká z nasledujúcich dôvodov: 

a) na žiadosť Partnera 

b) zánikom Partnera bez právneho nástupcu 

c) vylúčením s okamžitou platnosťou, ak Partner prestal vykonávať činnosti menované 

v bode 1.6 VOP 

6.2 Akékoľvek ukončenie účasti Partnera vo VERNOSTNOM PROGRAM musí byť uskutočnené 

v písomnej forme s uvedením dátumu ukončenia. 

6.3 Ku dňu ukončenia účasti Partnera vo VERNOSTNOM PROGRAME bude vyrátaný Finančný 

dar, ktorý ViOn ENERGO uhradí Partnerovi.  

 

7. Ukončenie VERNOSTNÉHO PROGRAMU a zmeny jeho VOP 

7.1 ViOn ENERGO si vyhradzuje právo ukončiť, zmeniť alebo nahradiť VERNOSTNÝ PROGAM 

ČS ViOn, a to z relevantných a oprávnených dôvodov, pričom takáto informácia bude 

uvedená na www.vion.sk a taktiež v predajni ČS ViOn, prípadne bude zaslaná 

elektronicky na mailovú adresu zadanú Partnerom v Dohode o vernostnom programe. 

7.2 ViOn ENERGO si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť alebo zmeniť tieto VOP v rozsahu, 

v akom sa to ukáže potrebné pre jednoduchú a bezpečnú prevádzku. Informácia o 

aktualizácii VOP bude zverejnená na www.vion.sk, resp. zaslaná Partnerom na mailovú 

adresu uvedenú v Dohode o vernostnom programe. Zmenené VOP nadobúdajú platnosť 

a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.vion.sk.    

 

8. Všeobecné ustanovenia 

8.1 Tieto VOP sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa 

na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú na základe týchto Všeobecných obchodných 

podmienok, neodvolateľne podriaďujú výlučnej jurisdikcii slovenských súdov. Miestne 

príslušným súdom je Okresný súd Nitra. 

8.2 Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným alebo  

nevykonateľným, či už úplne alebo čiastočne, takáto skutočnosť nebude mať vplyv na 

platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení. Neplatné alebo nevykonateľné 

ustanovenia sa nahradí platným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v najväčšej 

možnej miere zodpovedať významu a hospodárskemu účelu neplatného alebo 

nevykonateľného ustanovenia; uvedené sa analogicky použije aj v prípade chýbajúcich 

ustanovení v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. 

  

Zlaté Moravce, dňa ............................ 


