
Podmienky využitia zľavového kupónu

Od 01. 06. 2022 organizuje spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o., so sídlom Jašíkova 6, 821
03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 852 216 akciu, v rámci ktorej môžete získať
10% alebo 20% zľavový kupón na služby technickej kontroly, emisnej kontroly na Váš
konkrétny druh vozidla (ďalej len „Zľavový kupón“ alebo „Kupón“).

Kedy a kde si budem môcť Zľavový kupón uplatniť?

Zľavový kupón bude možné uplatniť od 01. 06. 2022 do 31. 08. 2022 na novej stanici
technickej, emisnej kontroly – pobočka Bratislava Bory, Devínska Nová Ves 7082, 84107
Bratislava (ďalej len stanica „STK TÜV SÜD Bory Bratislava“).

Ako získam Zľavový kupón?

Zľavový kupón získa každý, kto sa od 01. 06. 2022 do 31. 08. 2022 zaregistruje na
webstránke tuv.sk/stk-zlava-poukaz. Vaša registrácia je dobrovoľná a bez záväzkov. V
prípade, ak sa aj zaregistrujete, Zľavový kupón nemáte povinnosť uplatniť. Informácie o tom,
ako budú Vaše osobné údaje spracúvané nájdete na tuv.sk/bory v sekcii Štatút akcie. V
prípade, ak sa rozhodnete získať Zľavový kupón, po Vašej registrácii Vám bude kupón
zaslaný na Vami udelenú e-mailovú adresu. Kupón je neprenosný a platí len na prvú
návštevu/využitie služieb technickej kontroly, emisnej kontroly na stanici STK TÜV SÜD Bory
Bratislava, Devínska Nová Ves 7082, 84107 Bratislava. Zľavový kupón je možné využiť len
pre jedno vozidlo.

Ako si uplatním Zľavový kupón?

Zľavový kupón si budete môcť uplatniť tak, že ho predložíte príslušnému pracovníkovi
priamo na stanici STK TÜV SÜD Bory Bratislava na adrese Devínska Nová Ves 7082, 84107
Bratislava. Kupón môžete mať buď uložený vo Vašom telefóne alebo vytlačený. Následne,
príslušný pracovník skontroluje, či ide o prvé uplatnenie kupónu a bude Vám načítaná 10%,
alebo 20% zľava na príslušnú Vami vybranú službu technickej alebo emisnej kontroly.
Termín pre služby technickej a emisnej kontroly si máte možnosť rezervovať online od 01.
06. 2022 do 31.08.2022. Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu/doplnenie štatútu
a podmienok použitia zľavového kupónu v priebehu akcie.


