
Podmínky a pravidla akce „NATANKUJTE A ZÍSKEJTE 50% SLEVU NA FRUITISIMO“  

  

  

1. Preambule  
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Podmínky“) je stanovení podmínek a pravidel akce 
„NATANKUJTE A ZÍSKEJTE 50% SLEVU NA FRUITISIMO“ (dále jen „Akce“).   

  

2. Organizátor Akce 
 Organizátorem Akce je společnost Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, se sídlem Antala 
Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 690 (dále jen „Organizátor”).   

  

3. Doba a místo konání Akce 
Akce probíhá v termínu od 1. 7. 2020 do 31.7.2020 včetně (dále jen „Doba konání Akce“) na 
vybraných čerpacích stanicích provozovaných pod značkou Shell na území České republiky, 
jejichž seznam je uveden v příloze těchto Podmínek. 
 

          4. Účast v Akci a mechanika Akce  

a) Akce se může zúčastnit každý zákazník čerpací stanice Shell, na které Akce probíhá, který splní 
níže stanovená kritéria.  
b) Nabídka je platná od 1.7.2020 do 31.7.2020 včetně nebo do vyprodání zásob (i dočasného) a 
může se na každé čerpací stanici lišit dle aktuální dostupnosti jednotlivých druhů nápojů 
Fruitisimo. 
c) Mechanika Akce: Při jednorázovém nákupu minimálně 30 l paliva Shell V-Power získá zákazník 
50% slevu na jeden nápoj Fruitisimo z nabídky dané čerpací stanice Shell.  Nárok na slevu je 
nezbytné uplatnit bezodkladně po zakoupení minimálně 30 l paliva Shell V-Power na příslušné 
čerpací stanici Shell.  

           5. Ostatní   

         Účastí na Akci vyjadřuje zákazník svůj souhlas s Podmínkami.   

  

Osobám jednajícím v rozporu s Podmínkami nebo podezřelým z nepoctivého jednání v rámci Akce 
nebo z jiného jednání, které odporuje dobrým mravům nebo obchází Podmínky, nebude umožněn 
nákup Fruitisimo nápoje se slevou 50%.   

  

Organizátor Akce si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit nebo zrušit nebo upravit tyto 
Podmínky, zvláště změnit Dobu konání Akce, a to i pro jednotlivé čerpací stanice samostatně.  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 jsou k dispozici na www.shell.cz a také na čerpacích stanicích, na kterých Akce 
probíhá.  

  

Tyto Podmínky jsou platné od 1.7. 2020.  

  

Příloha-Seznam vybraných čerpacích stanic provozovaných pod značkou Shell:   

  

Název čerpací stanice  adresa  PSČ adresa  
8141 VŠECHLAPY Dálnice D1, směr Brno 257 26 Všechlapy 

8010 LADNÁ P 
Dálnice D2, 44. km, směr 
Bratislava 691 46 Ladná u Břeclavi 

8015 POPŮVKY Popůvky 161, D1 směr Praha 664 41 Brno Popůvky 
8043 PRÍŠOVICE L Rych. kom. R10 směr Praha, E65 463 46 Příšovice 
8057 SV. KATEŘINA-
OSOBNÍ Dálnice D5, 142. km, směr Praha 348 07 Svatá Kateřina- Rozvadov 

 


