
PODMIENKY VYUŽITIA DARČEKOVÝCH POUKAZOV 

 

Tieto Podmienky využitia darčekových poukazov, ďalej len „Podmienky“, vydáva spoločnosť PROMP, 

spol. s r.o., so sídlom Húščavova 1150/1, 841 01 Bratislava, adresa prevádzky Vlčie hrdlo 90, 821 07 

Bratislava, IČO 35947080, DIČ 2022042990, IČ DPH SK2022042990, spol. zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 36933/B. 

Tieto Podmienky sa aplikujú na všetky transakcie, kde je predmetom kúpy Darčekový poukaz vydaný 

spoločnosťou PROMP, spol. s r. o. alebo transakcie, kde je ako spôsob platby použitý Darčekový poukaz 

vydaný spoločnosťou PROMP, spol. s r. o. 

1. Zakúpenie darčekového poukazu je možné: 

a. v mieste prevádzky spoločnosti na adrese Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava v čase riadnych 

otváracích hodín 

b. elektronicky zaslaním emailu na promp.servis@promp.sk s uvedením počtu a hodnoty 

poukazov, fakturačných údajov a korešpondenčnej adresy (poukazy budú vystavené po 

úhrade zálohovej faktúry, ktorá bude zákazníkovi zaslaná elektronicky a následne odoslané 

doporučeným listom na korešpondenčnú adresu, náklady na poštovné budú zaúčtované 

kupujúcemu) 

2. Zakúpením Darčekového poukazu kupujúci súhlasí s týmito Podmienkami využitia darčekových 

poukazov, ktoré sú zverejnené v mieste prevádzky spoločnosti PROMP, spol. s r.o., Vlčie hrdlo 90, 

821 07 Bratislava a na internetovej stránke www.promp.sk 

3. Nominálna hodnota darčekového poukazu je uvedená na poukaze v mene euro. 

4. Darčekový poukaz nie je možné spätne zameniť za hotovosť. 

5. Z Darčekového poukazu sa nevydáva. 

6. Darčekový poukaz je platný len v prípade, ak je zo zadnej strany označený pečiatkou a podpisom 

pracovníka spol. PROMP, spol. s r. o. a evidenčným číslom poukazu. 

7. V prípade pochybností o originalite Darčekového poukazu je spoločnosť oprávnená požiadať 

zákazníka o predloženie dokladu o kúpe Darčekového poukazu. Ak zákazník doklad o kúpe 

nepredloží, má spoločnosť právo odmietnuť prijatie tohto poukazu. 

8. Platnosť jednotlivého Darčekového poukazu je 6 mesiacov od dátumu jeho zakúpenia vyznačeného 

na poukaze. 

9. Platnosť Darčekového poukazu sa posudzuje k dátumu realizácie úhrady. 

10. Platnosť Darčekového poukazu sa automaticky predĺži v prípade, ak bude prevádzka spoločnosti 

PROMP, spol. s r. o. dočasne zatvorená z dôvodu nariadení prijímaných v súvislosti s bojom proti 

ochoreniu COVID-19. Platnosť sa predĺži o počet dní, rovnajúcich sa počtu dní, kedy bola prevádzka 

zatvorená. 

11. Pre uplatnenie Darčekového poukazu je potrebné fyzicky Darčekový poukaz odovzdať spoločnosti 

PROMP, spol. s r. o. 

 

V Bratislave, dňa 2.12.2020 

 

Iveta Juricová      Mgr. Hana Lučeničová 

PROMP, spol. s r. o.    PROMP, spol. s r. o.  

konateľ    konateľ 
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