Upravni organ družbe SPAR SLOVENIJA d.o.o. je na svoji seji dne, 21. 8. 2019, sprejel
Pravila in pogoji akcije ugodnosti
»SPAR AS«

1. člen
Po teh pravilih prireja SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Spar) prodajno akcijo »SPAR
AS« v reklamne namene na področju Republike Slovenije (v nadaljevanju: prodajna akcija).

2. člen
Prodajna akcija je prodajna akcija v reklamne namene.
Prodajna akcija poteka od 1.9. 2019 do 10. 10. 2019, pri čemer se točke iz 4. člena teh pravil zbirajo od 1.9. 2019 do vključno 5.
1. 2020, udeleženec pa lahko prejme in uveljavi SPAR AS kupon v času od 1. 10. 2019 do 10. 10. 2019.

3. člen
Udeleženec prodajne akcije je vsaka fizična oseba (v nadaljevanju: kupec), ki je imetnik ali uporabnik SPAR plus kartice in to
dokazuje s plastično kartico, črtno kodo kartice, e-kartico na GSM-u ali s kartico iz mobilne aplikacije SPAR plus (vsi načini
dokazovanja so enakovredni), in ki jo predloži ob nakupu v poslovalnicah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar in franšiznih
trgovinah SPAR partner skladno s 4. členom teh pravil.

4. člen
Prodajna akcija z zbiranjem SPAR AS točk poteka v trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar in franšiznih trgovinah
SPAR partner in sicer od 1. 9. 2019 do vključno 5. 1. 2020.
Po eno točko SPAR AS prejme na SPAR plus kartico vsak kupec, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena teh pravil, za vsak nakup v
navedenih trgovinah v znesku nad 10 EUR (na primer: nakup v znesku od 10,00 EUR do 19,99 EUR = 1 SPAR AS točka, od 20,00
do 29,99 EUR = 2 SPAR AS točki itd.). Spar si pridržuje pravico, da na določene dneve v času trajanja akcije podeli po dve ali več
točk za vsak nakup nad 10 EUR (na primer: nakup v znesku od 10,00 EUR do 19,99 EUR = 2 točki, od 20,00 do 29,99 EUR = 4
točke itd.).
Vsako SPAR AS točko kupec prejme na SPAR plus kartico, ki jo predloži ob nakupu. Točke SPAR AS se kupcu priznajo in jih lahko
pridobi le neposredno ob opravljenem nakupu, kar pomeni, da se naknadno oddani ali poslani računi ne bodo upoštevali.
Udeleženec prodajne akcije ob vsakem nakupu na računu prejme izpis števila točk SPAR AS, ki jih je z nakupom prejel na svojo
SPAR plus kartico.
Zbrane točke niso prenosljive z ene na drugo SPAR plus kartico.

5. člen
Udeleženec prodajne akcije bo ob prvem nakupu, ki ga bo opravil v obdobju od 1. 10. 2019 do 10. 10. 2019., prejel SPAR AS
kupon, na katerem je zabeležen popust, ki bo odvisen od števila pridobljenih SPAR AS točk. Kupon, ki ga bo kupec prejel ob
nakupu v obdobju 1. 10. 2019 do 10. 10. 2019., bo lahko unovčil ob naslednjem nakupu v času od 1. 10. 2019 do vključno 10.
10. 2019 pod pogoji, navedenimi na kuponu.
Kupon s popustom je unovčljiv na posamičen nakup do 500,00 EUR v trgovinah Spar, Interspar, Restavracijah Interspar in
franšiznih trgovinah SPAR partner.
Kupon bo natisnjen poleg računa, ki ga bo udeleženec prejel ob izvedenem nakupu na blagajni.
Za zbranih 10 – 15 SPAR AS TOČK bo udeleženec prejel SPAR AS kupon z 12 % popustom na celotni nakup.
Za zbranih 16 – 25 SPAR AS TOČK bo udeleženec prejel SPAR AS kupon s 14 % popustom na celotni nakup.
Za zbranih 26 in več SPAR AS TOČK bo udeleženec prejel SPAR AS kupon s 16 % popustom na celotni nakup.

6. člen
V vsoto za pridobitev SPAR AS točk se ne upošteva nakup tobačnih izdelkih in SPAR darilnih kartic.
Kupona ni možno uveljavljati za nakup tobačnih izdelkov, časopisov, revije, povratna embalaža, vinjete, SPAR darilne kartice,
izdelki Sushi by Ohana, izdelki blagovne znamke Tchibo, izdelki iz promocij Štartaj Slovenija, nakup ali polnjenje kartice Urbana,
polnitev za mobilne telefone (SPAR MOBIL, Mobi, Bob, Izi mobil, Simpl), knjige, ki so v Sloveniji v prodaji manj kot 6 mesecev,
nakup SIM kartic mobilnih operaterjev, darilni paketi Zvezdar, Selectbox in Selectcard. Kupon ne velja za pravne osebe in
samostojne podjetnike ter ni unovčljiv v trafikah Spar in Interspar. Kupon lahko unovčite ob nakupu do 500 EUR. Kupon ni
unovčljiv v spletni trgovini SPAR ONLINE.
7. člen
Pravila so obvezujoča za Spar, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo, ki je predmet tega
pravilnika (v nadaljevanju prireditelj), ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki z zbiranjem točk SPAR AS priznavajo ta
pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

8. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s prodajno akcijo, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Ta pravila veljajo od 1. 9. 2019 dalje.

V Ljubljani, dne 21. 8. 2019

SPAR SLOVENIJA d.o.o.

