
 

Verejný prísľub – Hurá na nákupy 
 

Týmto sa zaväzujeme, že každému darujeme zľavové kupóny na nákup v internetovom obchode MALL.SK 

Slovakia, s.r.o.,  Galvaniho 6, Bratislava, 821 04, IČO: 35950226 (ďalej len zľavové kupóny“),  ak splní nasledovné 

podmienky: 

1. ku dňu 31.12.2021 nemá v Raiffeisen banke vedený žiadny bežný účet, t. j. Osobný účet, Základný 

zákonný účet, Štandardný zákonný účet, Osobitný účet ani Parádny účet, 

2. v období od 2.1.2022 do 28.2.2022 si v ktorejkoľvek pobočke Raiffeisen banky otvorí svoj prvý 

Parádny účet (ďalej „Novootvorený Parádny účet“); uvedené sa nevzťahuje na Osobný účet, 

Základný zákonný účet, Štandardný zákonný účet ani na Osobitný účet. 

Každému, kto splní vyššie uvedené podmienky odovzdáme v deň otvorenia účtu v pobočke banky zľavové 

kupóny v hodnote 150€, pričom počet kupónov v každej pobočke banky je limitovaný. Táto ponuka platí len 

do vyčerpania zásob v pobočke. 

Výška a podmienky využitia zľavových kupónov ku dňu vyhlásenia tohto verejného prísľubu: 

• Zľavové kupóny môže klient využiť najneskôr do 31.3.2022 a to každý zľavový kupón len 

jedenkrát. 

• Zľavové kupóny oprávňujú klienta k získaniu zľavy na nákup tovaru v internetovom obchode 

MALL.SK v konkrétnej výške, ktorá je pri danom zľavovom kupóne uvedená.  

Kategória Výška zľavy Hodnota minimálneho nákupu 

   Veľké domáce spotrebiče 50 € 190 € 

   Televízory 40 € 190 € 

   Mobilné telefóny 30 € 155 € 

   Športové potreby 20 € 75 € 

   Malé domáce spotrebiče 10 € 75 € 
 

  

 

Podrobné podmienky pre využitie kupónov nájdete na https://www.mall.sk/zlavove-kody-kupony 

Túto akciu nie je možné kombinovať s inými akciami k účtu ponúkanými v Raiffeisen banke, s výnimkou akcie 

„Parádna odmena k Parádnemu účtu“. 

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..  

Podmienky akcie máme právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto 

podmienok zverejníme s uvedením dňa účinnosti v našich obchodných priestoroch a na našej internetovej 

stránke. 

 

Reklamácie z dôvodu neodovzdania  vyššie uvedenej odmeny môže klient podať v lehote 13 mesiacov odo 

dňa otvorenia Parádneho účtu. 

Akcia trvá od 2.1.2022 do 28.2.2022 

https://www.mall.sk/zlavove-kody-kupony

