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Upravni organ družbe SPAR SLOVENIJA d.o.o. je na svoji seji dne 4. 4. 2022 sprejel 
 
 

P R A V I L A   P R O D A J N E   A K C I J E 
 

» SPAR AS« 
 

1. člen 
Po teh pravilih prireja SPAR SLOVENIJA d.o.o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Spar) prodajno akcijo 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 torka, 19. 4. 2022, do torka, 24. 5. 2022, pri čemer se SPAR AS nalepke iz 
4. člena teh pravil zbirajo od torka, 19. 4. 2022, do vključno sobote, 14. 5. 2022 na SPAR AS zbirni 
knjižici (v nadaljevanju: zbirna knjižica), zbirne knjižice pa je mogoče unovčiti od ponedeljka, 16. 5. 
2022, do torka, 24. 5. 2022. 
 

3. člen 
Udeleženec prodajne akcije je vsaka fizična ali pravna 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 spletno aplikacijo kartice (vsi načini dokazovanja so enakovredni), in ki jo predloži ob nakupu 
v trgovinah Spar, Spar partner in Interspar ter restavracijah Interspar, skladno s 4. členom teh pravil. 
 

4. člen 
Prodajna akcija zbiranja SPAR AS nalepk (v nadaljevanju: nalepke) poteka v trgovinah Spar, Spar 
partner in Interspar ter restavracijah Interspar, in sicer od torka, 19. 4. 2022, do vključno sobote, 
14. 5. 2022. Po eno nalepko prejme vsak kupec za vsak nakup v navedenih trgovinah in restavracijah 
v znesku nad 10 EUR* (na primer: nakup v znesku od 10,00 EUR do 19,99 EUR = 1 nalepka, od 20,00 
do 29,99 EUR = 2 nalepki itd.). Spar si pridržuje pravico, da na določene dneve v času trajanja akcije 
izdaja po dve nalepki za vsak nakup nad 10 EUR* (na primer: nakup v znesku od 10,00 EUR do 19,99 
EUR  =  2 nalepki, od 20,00 do 29,99 EUR = 4 nalepke itd.). Vsako nalepko kupec prejme na blagajni 
ob samem nakupu ter ob predložitvi SPAR plus kartice. Nalepke iz preteklih akcij niso veljavne. 
Veljavne so le nalepke iz aktualne promocije. Videz nalepke iz aktualne promocije je razviden iz 
priloge 1, ki je sestavni del teh pravil. 
 
Nalepke se kupcu priznajo in jih lahko pridobi le neposredno ob opravljenem nakupu, kar pomeni, 
da se naknadno oddani ali poslani računi ne bodo upoštevali. 
 
*Iz zneska za pridobitev nalepk so avtomatično izvzeti izdelki navedeni v 10. členu teh pravil. 
 

5. člen 
Do nalepk ni upravičen kupec ob nakupu SPAR darilne kartice. 
Kupec, ki svoj nakup plača s SPAR darilno kartico ali dobropisom je upravičen do nalepk. 
 

6. člen 
Nalepke se zbirajo v zbirni knjižici, ki jo kupci lahko pridobijo na blagajnah v trgovinah Spar, Spar 
partner, Interspar ter restavracijah Interspar ali na spletni strani www.spar.si. Videz zbirne knjižice 
je razviden iz priloge 2, ki je sestavni del teh pravil. V zbirno knjižico kupci prilepijo nalepke, ki jih 
prejmejo v skladu s pogoji iz 4. člena teh pravil na prej navedenih blagajnah trgovin in restavracij. 
Za 10 zbranih nalepk kupec v času unovčevanja ugodnosti prejme 12 % popust na celoten nakup, za 
16 zbranih nalepk kupec v času unovčevanja ugodnosti prejme 14 % popust na celoten nakup, za 26 
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zbranih nalepk pa kupec v času unovčevanja ugodnosti prejme 16 % popust na celoten nakup. Za 
unovčitev popusta je potrebno predložiti pravilno dopolnjeno zbirno knjižico in SPAR plus kartico. 
 
V času unovčevanja SPAR AS popusta lahko kupec unovči poljubno število dopolnjenih zbirnih 
knjižic, a le eno pri enem nakupu. 
 

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 nalepk v zbirni knjižici priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo 
upoštevali. 
 

8. člen 
V prodajni akciji bodo upoštevane vse zbirne knjižice z zadostnim številom zbranih nalepk, ki bodo 
na blagajnah v trgovinah Spar, Spar partner in Interspar predložene najkasneje do torka, 24. 5. 2022. 
 
Pravico do prejema popusta na en celoten nakup, skladno s prilogo 2 teh pravil, pridobi vsak kupec, 
ki med ponedeljkom, 16. 5. 2022 in torkom, 24. 5. 2022 na blagajni trgovin Spar, Spar partner ali 
Interspar predloži pravilno dopolnjeno zbirno knjižico z zadostnim številom zbranih SPAR AS nalepk. 
 

9. člen 
SPAR AS popust velja tudi na izdelke v akciji. Izdaja SPAR AS nalepk je možna le ob predložitvi SPAR 
plus kartice. SPAR AS popust je unovčljiv le ob predložitvi SPAR plus kartice. SPAR AS popust se 
obračuna od vrednosti nakupa, pri čemer je najvišja osnova za popust do 500 EUR. SPAR AS popust 
ne velja na izdelke iz promocije Točke zvestobe. 
 
V vsoto za pridobitev SPAR AS nalepk se ne upošteva nakup tobačnih izdelkov, SPAR darilnih kartic 
in začetnih formul. 
 
SPAR AS popust je unovčljiv le ob predložitvi SPAR plus kartice. Popust se obračuna od vrednosti 
nakupa, pri čemer je najvišja osnova za popust 500 EUR. Ne velja v spletni trgovini SPAR ONLINE. 
Popust ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike ter ni unovčljiv v trafikah SPAR in 
INTERSPAR. Popusta ni možno uveljavljati za nakup tobačnih izdelkov, časopisov in revij, povratne 
embalaže, vinjet, SPAR darilnih kartic, izdelkov Točke zvestobe, suši, Tchibo, nakup ali polnjenje 
Urbane, polnitve za mobilne telefone, SIM kartic mobilnih operaterjev, plačilo položnic, darilnih 
paketov Zvezdar, darilnih kartic Selectcard, darilnih paketov Selectbox, začetnih formul, zaščitnih 
mask in Sodastream polnitev. 

 
10. člen 

V primeru sporov, ki morebiti nastanejo v zvezi s prodajno akcijo, je pristojno stvarno pristojno 
sodišče v Ljubljani. 
 
11. člen 
Ta pravila veljajo od 2022 oz. od dneva izdaje reklamnega časopisa družbe SPAR SLOVENIJA d.o.o. . 
 
 
V Ljubljani, dne  4. 4. 2022                                 SPAR SLOVENIJA d.o.o. 
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Priloga 1: 
 
SPAR AS nalepka 
 

  
 
 
Priloga 2: 
 
SPAR AS zbirna knjižica 
 

 
 


