PREDPIS PRE VYDANIE NÁKUPNÝCH POUKÁŽOK „DIEGO“
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
I. DEFINÍCIE POJMOV
nákupná poukážka: listina vystavená v súlade s týmto predpisom, oprávňujúca na nákup podľa tohto predpisu
hodnota poukážky: limit, do ktorého môže kupujúci v obchode nakúpiť tovar alebo využiť služby použitím
nákupnej poukážky,
obdobie platnosti: obdobie, počas ktorého môže vlastník nákupnej poukážky použiť nákupnú poukážka.
sieť: OBCHODNÉ DOMY DIEGO podľa zoznamu
vydavateľ: spoločnosť DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
kupujúci: fyzická alebo právnická osoba (okrem vydavateľa), ktorá je vlastníkom nákupnej poukážky
obchodný dom: miesto oprávnené akceptovať nákupné poukážky

II. ÚČEL PREDPISU
1. Účelom tohto predpisu je definovanie spôsobu vydávania a použitia nákupnej poukážky.
2. Územná platnosť predpisu sa vzťahuje na všetky obchodné domy Diego fungujúce na území
Slovenska.
3. Časová platnosť predpisu začína vydaním prvej poukážky a trvá do prijatia opačného rozhodnutia
vydavateľom.
4. Na zmenu predpisu je oprávnený vydavateľ. Zmena predpisu je však platná až od jej zverejnenia
vydavateľom, spôsobom uvedeným v tomto predpise.

III. ÚČEL VYDANIA NÁKUPNÝCH POUKÁŽOK
1. Nákupné poukážky vydáva vydavateľ.
2. Nákupná poukážka je listina vyhotovená typografickou cestou.
3. Nákupná poukážka obsahuje nasledujúce údaje:


označenie nákupnej poukážky,



poradové číslo poukážky,



hodnotu vydanej poukážky,



názov vydávajúceho obchodného domu, jeho pečiatku a podpis vedúceho obchodného domu,



dátum vystavenia,



obdobie platnosti,



návod na použitie,



odtlačok suchej pečiatky.

4. Vydavateľ je oprávnený vydať nákupné poukážky v ním určenom množstve, v hodnote 20 a 50 EUR.
5.

Použitie nákupných poukážok je časovo obmedzené (obdobie použitia).

6. Vzory nákupných poukážok obsahuje príloha tohto predpisu. Listiny odlišné od vzorov tvoriacich
prílohu tohto predpisu sa nepovažujú za nákupné poukážky.
7. Nákupnou poukážkou môže byť len nepoškodená poukážka.
8. Poškodená alebo neúplná nákupná poukážka sa nemôže použiť ako nákupná poukážka.
9. Vydavateľ môže hocikedy zničiť nákupné poukážky, ktorými disponuje.
10. Nákupná poukážka sa nepovažuje za peniaze, resp. cenný papier.
11. Falšovanie nákupnej poukážky je trestný čin.

IV. POUŽÍVANIE NÁKUPNÝCH POUKÁŽOK
ZAKÚPENIE NÁKUPNÝCH POUKÁŽOK
1. Nákupnú poukážku je možné si zakúpiť v obchodných domoch siete Diego na území Slovenska.
2. Cena nákupnej poukážky sa nemôže líšiť od hodnoty nákupnej poukážky.
3. Nákupnú poukážku si môže zakúpiť hociktorá právne spôsobilá fyzická alebo právnická osoba (kupujúci).
4. Zakúpením nákupnej poukážky, resp. jej získaním hocijakým spôsobom sa kupujúci zaväzuje akceptovať
aktuálne platný predpis o vydaní nákupných poukážok.
5. Strata alebo zničenie nákupnej poukážky neopodstatňuje žiadosť o vydanie náhradnej poukážky, resp. o
vrátenie kúpnej ceny.

POUŽITIE NÁKUPNEJ POUKÁŽKY
1. Nákupná poukážka je voľne prenosná na hociktorú osobu, ktorá by bola oprávnená na jej nákup.
2. Počas obdobia použitia je vlastník nákupnej poukážky oprávnený zakúpiť si v obchodných domoch tovar,
resp. využiť ich služby v hodnote nákupnej poukážky.
3. Za vlastníka nákupnej poukážky sa považuje držiteľ nákupnej poukážky. Ani vydavateľ, ani obchod nie je
oprávnený skúmať vlastnícke právo k nákupnému poukážky.
4. Použitie nákupnej poukážky sa realizuje odovzdaním nákupnej poukážky obchodnému domu zo strany
kupujúceho.
5. V ostatných náležitostiach platia pre nákup tovaru, resp. využitie služieb rovnaké pravidlá ako v prípade
kúpy alebo využitia služieb prostredníctvom použitia peňazí.

6. V prípade nákupu tovaru alebo využitia služieb v hodnote nižšej ako je hodnota nákupnej poukážky nemôže
byť rozdiel medzi touto hodnotou a hodnotou nákupnej poukážky kupujúcemu vrátený v hotovosti.

ODKÚPENIE NÁKUPNEJ POUKÁŽKY
1. Vydavateľ je povinný odkúpiť poškodenú alebo neúplnú nákupnú poukážku len v tom prípade, ak
poškodenie alebo chýbajúca časť neprekáža pri rozoznaní alebo identifikácii nákupnej poukážky.
2. Vydavateľ môže odkúpenú nákupnú poukážku zničiť.

V. PRAVIDLÁ PRE OBCHODNÉ DOMY
1. Oprávnenie akceptovať nákupné poukážky majú obchodné domy DIEGO patriace k sieti DIEGO.
2. Vydavateľ vedie evidenciu obchodných domov, ktorú zverejní spôsobom zadefinovaným pre
zverejnenie jeho oznamov.
3. Obchodný dom je povinný na svojom portáli uviesť svoje oprávnenie akceptovať nákupné poukážky.
4. Obchodný dom je povinný akceptovať každú nákupnú poukážku predanú hociktorým iným
obchodným domom a nemôže zamietnuť jej použitie.

VI. ZVEREJNENIE OZNAMOV
1. Vydavateľ je povinný zverejniť tento predpis, jeho zmeny, zoznam obchodných domov a informácie
súvisiace s nákupnými poukážkami na svojom webovom sídle (www.diego-slovakia.sk).

Príloha č. 1.

Vzory nákupných poukážok

