
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako sa môžem zapojiť?
Stačí si vypýtať od obsluhy hraciu kartu a môžete začať zbierať nálepky. 
Hraciu nálepku získate za každých 10 vytankovaných Eur pohonnej hmoty 
Natural 95, Natural 95 Patron, Diesel, Diesel Patron alebo LPG.

Ako môžem získať jednu z cien?
Každá hracia karta obsahuje 10 základných políčok a 1 bonusové 
dvojpolíčko. Nálepky lepíte postupne od 1 po 12 v následnom číselnom rade. 
V prípade, že nálepka dosiahne políčko s vyzobrazenou cenou, je možné 
následne túto kartu vymeniť za danú cenu s doplatkom v Eur alebo 
vernostnými bodmi.

Kde všade môžem zbierať nálepky?
Hravé leto s GAS platí na všetkých čerpacích staniciach GAS. Ich zoznam 
nájdete na stránke www.gas.sk

Akú PHM môžem tankovať?
Hra platí pre všetky druhy PHM a teda Natural 95, Natural 95 Patron, Diesel, 
Diesel Patron a LPG.

V prípade tankovania premiového paliva získam viac nálepiek?
Nálepka sa získava za 10 vytankovaných Eur, bez ohľadu na druh paliva.

Môžem sa zapojiť aj bez vernostnej karty GAS?
Áno, akcia je určená pre každého zákazníka. Ten s GAS kartou navyše získa 
1 cent zľavu na palivo alebo body, ktoré môže následne využiť na doplatok 
ceny.

Môžem na vyššiu úroveň ceny použiť body z dvoch kartičiek? 
(napríklad na jednej mám 3 nálepky na druhej 3 nálepky, počíta sa to 
ako 6?)

Nie, všetky nálepky musia byť na jednej karte a musia prekryť cenu, ktorú si 
zákazník praje získať.

Natankoval som za 70 Eur, prečo mám iba 5 nálepok?
Maximálny počet nálepok na 1 tankovanie je 5.



Môžem mať naraz viac hracích kariet?
Počet hracích kariet nie je limitovaný. Môžete mať naraz aj viac kariet, no 
nálepky na nich sa nesčítavajú. Hra platí vždy na konkrétnu hraciu kartu a na 
nej nalepenými nálepkami.

Ako mám postupovať, ak výhra nie je k dispozícii na čerpacej stanici?
Každá hracia karta obsahuje objednávkový formulár. Stačí ho dôsledne 
vyplniť a čerpacia stanica, kde sa nachádzate túto cenu objedná. Naše 
marektingové oddelenie Vám následne na Vami zadaný kontakt pošle 
informáciu, kedy bude Vaša cena na danej čerpacej stanici.

Ako dlho môže doručenie trvať?
Všetky ceny máme skladom v dostatočnom počte. Bežne tovar bude zavezen 
do 7 dní od objednania. Maximálne to však bude trvať 14 dní.

Nechcem zbierať nálepky, ale chcem si kúpiť jednu z cien. Môžem?
Ak ste zabudli na sviatok niekoho z rodiny, či priateľov alebo sa Vám hra 
proste zíde len tak, je možné tovar zakúpiť aj za plnú cenu.

Chcem reklamovať získanú cenu, aký je postup?
Každú reklamáciu posudzujeme individuálne. Tovar zasielame na naše 
marketingové oddelenie, kde sa spoja s dodávateľom a zistia ďalší postup. Je 
potrebné vyplniť reklamačný formulár a naše oddelenie Vás bude o výsledku 
informovať.

Ako dlho môže proces reklamácie trvať?
Vyjadrenie bude v zákonnej lehote, no posnažíme sa minimalizovať celý 
proces a predpokladáme, že k vyjadreniu príde do 7 dní.

Dokedy môžem zbierať nálepky?
31. august je posledným dňom kedy sa vydávajú nálepky. Následne 
najneskôr do konca septembra budú vydávané posledné objednané ceny.

V Bratislave 1. 5. 2019


