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VEREJNÝ PRÍSĽUB 

UŠETRITE S NAMI NA PARÁDNOM NÁKUPE 
 

Tatra banka, a.s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 

Bratislava, IČO: 00 686 930, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č.: 71/B, bankové povolenie udelené Tatra banke, a.s. rozhodnutím Národnej banky 

Slovenska č. UBD-1788/1996 v spojitosti s rozhodnutiami č. UBD-22-1/2000, UBD-861-2/2000, UBD-
762/2002, UBD-404/2005, OPK-1156/3-2008, OPK-11394/2-2008, OPK-18065/2009, ODB-12320- 

3/2010 a rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-007/2002/OCP (ďalej len „Banka“) sa týmto 

zaväzuje, že každému, kto splní určené predpoklady poskytne uvedené zvýhodnenie, a to za podmienok 
uvedených v tomto verejnom prísľube (ďalej len „Verejný prísľub“). 

 
I. Podmienky verejného prísľubu 

 
1. Banka sa zaväzuje poskytnúť zvýhodnenie špecifikované vo Verejnom prísľube každému, kto 

počas trvania Verejného prísľubu splní nasledovné podmienky: 

a) V období od 26.09.2022 do 31.10.2022 vyplní kontaktný formulár na stránke 

https://www.raiffeisen.sk/paradnezlavy/ , do ktorého zadá svoje meno, priezvisko, 

telefónne číslo, e-mailovú adresu a PSČ obce trvalého pobytu (ďalej len „Formulár“), 
b) odošle vyplnený Formulár kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. 

 (ďalej len „Podmienky verejného prísľubu“). 

2. Pre vznik nároku na zvýhodnenie podľa časti II. Verejného prísľubu sa vyžaduje súčasné 
splnenie všetkých Podmienok verejného prísľubu.  

 
II. Poskytované zvýhodnenie a podmienky jeho poskytnutia 

 
1. Banka sa zaväzuje poskytnúť každému, kto počas trvania Verejného prísľubu splní Podmienky 

verejného prísľubu, zľavový kupón v hodnote 3 € na nákup v internetovom obchode MALL.SK 

(ďalej len „Zľavový kupón“). 
2. Zľavový kupón bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú vo Formulári, a to najneskôr do 2 

pracovných dní od odoslania Formulára. 
3. Vyplnená e-mailová adresa musí byť jedinečná a nesmie sa opakovať. Na jednu e-mailovú 

adresu bude zaslaný len jeden Zľavový kupón. 

4. Podmienky využitia Zľavového kupónu: 
a) Zľavový kupón je možné uplatniť len pre nákup v minimálnej hodnote 10 €  

b) Platnosť zľavového kupónu je: 

 do 31.10.2022 - v prípade doručenia zľavového kupónu od 26.09.2022 podľa bodu 
II.2. Verejného prísľubu 

 do 6.11.2022 - v prípade doručenia zľavového kupónu od 17.10.2022 podľa bodu 

II.2. Verejného prísľubu 
c) Každý zľavový kupón je možné využiť len jedenkrát. 

d) Zľavový kupón je možné uplatniť na celý sortiment vrátane zľavneného tovaru, s výnimkou 

akčných setov a tovaru predávaného v rámci partnerského predaja 
e) Na jednom tovare nie je možné vzájomne kombinovať viaceré zľavové kódy. 

f) Podmienky uplatnenia zľavových kupónov stanovuje MALL.SK. Podrobné podmienky pre 
využitie kupónov nájdete na https://www.mall.sk/zlavove-kody-kupony 

g) V prípade otázok kontaktujte MALL.SK na čísle 02/5826 7310.  

 
III. Trvanie Verejného prísľubu 

 
1. Vyhlásenie Banky uskutočnené Verejným prísľubom trvá od 26.09.2022 do 31.10.2022. 
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IV. Záverečné ustanovenia 
 

1. Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky verejného prísľubu alebo Verejný 
prísľub odvolať. Zmenu Podmienok verejného prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu 

Banka zverejní na svojom webovom sídle www.raiffeisen.sk. Zmena Podmienok verejného 

prísľubu alebo odvolanie Verejného prísľubu nadobúda účinnosť dňom uvedenom v 
zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia. 

2. Z Verejného prísľubu sú vylúčení zamestnanci Tatra banky, a. s., vrátane zamestnancov Tatra 
banky, a. s., organizačná zložka podniku Raiffeisen banka, zamestnanci Doplnkovej 

dôchodkovej spoločnosti Tatra banky, a. s., Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 
 

 

Tento verejný prísľub nahrádza pôvodný verejný prísľub s názvom Ušetrite s nami na parádnom 
nákupe zverejnený dňa 26.09.2022. 

 
 

V Bratislave, dňa 14.10.2022 

http://www.raiffeisen.sk/

