Podmínky a pravidla akce
„Sleva až 2 Kč/litr za 1 Shell ClubSmart bod“
1. Preambule
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Podmínky a pravidla akce“) je stanovení podmínek a pravidel akce „Sleva až 2 Kč/litr
za 1 Shell ClubSmart bod“ (dále jen „Akce“). Akci organizuje společnost Shell Czech Republic a.s., se sídlem Antala Staška 2027/77,
Krč, 140 00 Praha 4, IČO 15890554, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 690 (dále
jen „Společnost Shell“).
2. Termín a místo konání Akce
Akce probíhá v termínu od 6. 6. 2022 do 28. 8. 2022 včetně (dále jen „Doba konání akce“). Místem konání akce jsou čerpací stanice
provozované pod značkou Shell v České republice, s výjimkou čerpacích stanic 8536 Nové Město na Moravě, 8555 Slavkov u Brna
a 8551 Blansko označené příslušnými propagačními materiály Akce (dále jen „Místo konání akce“).
3. Mechanika Akce
Každý člen věrnostního programu Shell ClubSmart (dále jen „Zákazník“) může po Dobu konání akce uplatnit slevu na nákup paliva
odebraného v Místě konání akce, kterou vymění za své Shell ClubSmart body. Sleva činí 2,- Kč včetně DPH na 1 litr paliv
Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel nebo Shell V-Power Racing 100 výměnou za 1 Shell ClubSmart bod, nebo 1,- Kč včetně DPH
na 1 litr paliv Shell FuelSave Natural 95 nebo Shell FuelSave Diesel výměnou za 1 Shell ClubSmart bod. Pro určení, zda lze na dané
čerpací stanici definované shora jako Místo konání akce uplatnit slevu na paliva, je rozhodný obsah propagačních materiálů Akce
umístěných v Době konání akce na stojanech příslušné čerpací stanice definované shora jako Místo konání akce.
4. Pravidla a vymezení Akce
Slevu poskytuje Společnost Shell Zákazníkům za následujících podmínek:
• Slevu může uplatnit každý člen věrnostního programu Shell ClubSmart.
• Slevu může Zákazník uplatnit při nákupu všech paliv tak, jak je uvedeno v Podmínkách a pravidlech akce.
• Slevu může Zákazník uplatnit jen na celý objem natankovaného paliva, nikoli na jeho část, maximálně však do objemu
100 litrů paliva při jednom tankování.
• Slevu může Zákazník získat výměnou za 1 Shell ClubSmart bod za každý litr.
• Sleva je až 2 Kč na 1 litr paliva podle typu paliva tak, jak je uvedeno v odst. 3 Podmínek a pravidel akce.
• Slevu není možné uplatnit při platbě palivovými kartami Shell, DKV, OMV, CCS, Benzina a EuroOil.
• Slevu není možné kombinovat s ostatními akcemi a slevami na palivo v rámci programu Shell ClubSmart.
• Slevu není možné uplatit při platbě prostřednictvím služby Shell SmartPay dostupné přes aplikaci Shell přímo u výdejního
stojanu.
• Při využití slevy není možné získat Shell ClubSmart body za nákup paliva, na které byla sleva uplatněna.
5. Postup při uplatnění slevy
Při uplatnění slevy je závazný následující postup:
• Jednorázově natankovat libovolné množství paliva, maximálně však 100 litrů.
• Před placením nahlásit obsluze uplatnění slevy a předložit plastovou Shell ClubSmart kartu nebo digitální Shell ClubSmart
kartu v aplikaci Shell.
• Obsluha odpočítá 1 Shell ClubSmart bod za každý litr paliva.
• Výslednou částku za palivo po slevě zaplatí Zákazník v hotovosti nebo kartou s výjimkou těch karet, které jsou uvedeny
v odst. 4 Podmínek a pravidlech akce.
6. Ostatní
Účastí na Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s Podmínkami a pravidly akce. Společnost Shell si vyhrazuje právo kdykoli změnit
nebo upravit tyto Podmínky a pravidla akce, zvláště změnit Dobu konání akce. Společnost Shell si vyhrazuje právo Akci z vážných
důvodů úplně zrušit.
Tato Akce je platná pro všechny členy věrnostního programu Shell ClubSmart provozovaného Společností Shell. Ostatní náležitosti
týkající se věrnostního programu Shell ClubSmart se řídí Všeobecnými podmínkami a pravidly věrnostního programu Shell
ClubSmart . Tyto Podmínky a pravidla akce jsou k dispozici na stránkách www.shell.cz. Všeobecné podmínky a pravidla věrnostního
programu Shell ClubSmart, jsou k dispozici i na webových stránkách www.shellsmart.com.
Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s Akcí je Česká obchodní inspekce,
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.
Tyto Podmínky a pravidla jsou platné od 23.6.2022 a nahrazují jejich předcházející verzi platnou od 6. 6. 2022.

