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VIACÚČELOVÉ NÁKUPNÉ POUKAZY TIR PETROLEUM 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) vydáva spoločnosť TIR PETROLEUM, s.r.o., so 

sídlom Nitrianska 5, 917 54 Trnava, IČO: 36 246 018, zapísaná v Obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13078/T.  

 

1.2 Tieto VOP sú právnym základom, ktorým sú definované a ktorým sa riadia práva a povinnosti 

vyplývajúce z uzavretej kúpnej zmluvy na viacúčelový nákupný poukaz TIR PETROLEUM (tak ako 

je tento pojem definovaný nižšie) medzi TIR PETROLEUM a kupujúcim. Kúpou Viacúčelového 

nákupného poukazu TIR PETROLEUM (ďalej len: Poukaz TIR PETROLEUM), kupujúci vyhlasuje, 

že sa s týmito VOP oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. VOP sú uverejnené na 

internetovej stránke www.tirpetroleum.sk a taktiež sú k dispozícii na každej prevádzke (čerpacej 

stanici) TIR PETROLEUM nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky. 

 

 

2. POUKAZ TIR PETROLEUM 

 

2.1 Poukazom TIR PETROLEUM sa rozumie  plastová karta, ktorá je označená obchodným menom jej 

vydavateľa, nominálnou hodnotou, dobou platnosti, poradovým číslom a podmienkami použitia, 

vydaná spoločnosťou TIR PETROLEUM, s.r.o., v súlade s týmito VOP. 

 

2.2 TIR PETROLEUM vydáva štyri druhy Poukazov TIR PETROLEUM bez možnosti dobitia kreditu 

karty, medzi ktorými si kupujúci môže ľubovoľne vybrať až do ich vypredania, a to: 

- Poukazov TIR PETROLEUM v nominálnej hodnote 10,- EUR; 

- Poukazov TIR PETROLEUM v nominálnej hodnote 20,- EUR; 

- Poukazov TIR PETROLEUM v nominálnej hodnote 30,- EUR; 

- Poukazov TIR PETROLEUM v nominálnej hodnote 50,- EUR. 

 

 

3. ZAKÚPENIE POUKAZU TIR PETROLEUM 

 

3.1 Poukaz TIR PETROLEUM je možné zakúpiť výlučne na čerpacích staniciach TIR PETROLEUM 
(„uverejnené na https://tirpetroleum.sk/cerpacie-stanice/“). 

 

3.2 Nákup Poukazu TIR PETROLEUM je možné uskutočniť v hotovosti alebo platbou prostredníctvom 

platnej debetnej alebo kreditnej karty. Nie je dovolené platiť akýmikoľvek inými palivovými kartami 

alebo už vydanými poukazmi. 

 

3.3 Poukaz TIR PETROLEUM zakúpený na ČS TIR PETROLEUM bude kupujúcemu vydaný priamo 

na tejto ČS TIR PETROLEUM, a to po zaplatení celej kúpnej ceny spolu s pokladničným dokladom 

bez vyčíslenia výšky DPH. 

 

3.4 Kupujúci okamžikom prevzatia Poukazu TIR PETROLEUM preberá na seba všetku zodpovednosť 

za nakladanie s ním, stratu, odcudzenie či zničenie. Kupujúci je povinný nakladať s Poukazom TIR 

PETROLEUM takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu, najmä je povinný uchovávať 

Poukaz TIR PETROLEUM ako ceninu a zabrániť možnostiam jeho falšovania. Kupujúci je povinný 

zdržať sa platieb Poukazom TIR PETROLEUM v prípade podozrenia na jeho falšovanie a tento berie 

na vedomie, že vedomé uvádzanie falšovaných alebo pozmeňovaných Poukazov TIR PETROLEUM 

môže byť postihované na základe trestného zákona. 

 

3.5 Poukaz TIR PETROLEUM sa pred prvým použitím neaktivuje. Aktivácia sa automaticky uskutoční 

už po zakúpení Poukazu TIR PETROLEUM priamo na ČS TIR PETROLEUM. 

 

http://www.tirpetroleum.sk/
https://tirpetroleum.sk/cerpacie-stanice/
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3.6 V prípade, že Kupujúci po prevzatí Poukazu TIRPETROLEUM zistí, že tento má vady, napr. nie je 

možné ho načítať, jeho hodnota nezodpovedá uhradenej hodnote, je poškodený alebo ho inak nie je 

možné použiť na určený účel, je kupujúci povinný takýto Poukaz TIR PETROLEUM vrátiť spoločne 

so stručným popisom jeho vady vyplnením Reklamačného listu, ktorý sa nachádza na každej ČS TIR 

PETROLEUM. Nároky kupujúceho z vád nemôžu byť kupujúcemu priznané, pokiaľ ich kupujúci 

neuplatní najneskôr do dňa platnosti Poukazu TIR PETROLEUM a v súlade s článkom 4. 

 

3.7 V prípade, ak sa preukáže vada Poukazu TIR PETROLEUM  reklamovaného v súlade s bodom 3.6, 

TIR PETROLEUM vymení kupujúcemu vadný Poukaz TIR PETROLEUM za nový. 

 

 

4. POUŽITIE POUKAZU TIR PETROLEUM 

 

4.1 TIR PETROLEUM sa v súlade s týmito VOP zaväzuje akceptovať Poukaz TIR PETROLEUM ako 

legálny prostriedok úhrady za stanovený tovar poskytovaný na ČS TIR PETROLEUM na území 

Slovenskej republiky. 

 

4.2 Poukaz TIR PETROLEUM je možné využiť k nákupu tovaru v ponuke ČS TIR PETROLEUM počas 

otváracích hodín s obsluhou. K jednému nákupu tovaru je možné uplatniť len jeden Poukaz TIR 

PETROLEUM. 

 

4.3 Poukaz TIR PETROLEUM je nevratný a nie je možné ho vymeniť za hotovosť. 

 

4.4 Vydávanie v hotovosti z Poukazu TIR PETROLEUM nie je možné! 

 

4.5 Pri úhrade poukazom TIR PETROLEUM nie je možné kombinovane použiť ďalšiu kartu (napr. 

zľavovú, vernostnú, flítovú)! 

 

4.6 Poukaz TIR PETROLEUM je možné použiť iba raz a min. vo výške jeho nominálnej hodnoty. 

Poukaz TIR PETROLEUM po uskutočnení platby zostáva na prevádzke (čerpacej stanici).  
 

4.7 Ak bude cena kupovaného tovaru nižšia ako nominálna hodnota Poukazu TIR PETROLEUM, rozdiel 

sa kupujúcemu neprepláca. Kupujúci má povinnosť v tomto prípade min. dorovnať, alebo prevýšiť 

nominálnu hodnotu poukazu TIR PETROLEUM zakúpením ďalšieho tovaru. V prípade, že kupujúci 

si nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, platba poukazom TIR PETROLEUM mu nebude 

umožnená!   

 

4.8 Ak bude cena kupovaného tovaru vyššia ako nominálna hodnota Poukazu TIR PETROLEUM, má 

kupujúci v tomto prípade povinnosť doplatiť rozdiel v hotovosti. 

 

4.9 Poukaz TIR PETROLEUM je prenosný. Kupujúci je oprávnený Poukaz TIR PETROLEUM 

kedykoľvek previesť na tretiu osobu. Za prevod sa považuje odovzdanie Poukazu TIR PETROLEUM 

tretej osobe, pričom prevodom Poukazu TIR PETROLEUM prechádzajú príslušné práva a povinnosti 

z týchto VOP na túto tretiu osobu. 

 

4.10 Na Poukaze TIR PETROLEUM je uvedená doba jeho platnosti. Opätovná aktivácia neplatného 

Poukazu TIR PETROLEUM nie je možná. 

 

4.11  TIR PETROLEUM nebude akceptovať Poukazy TIR PETROLEUM, ak ich doba platnosti vypršala. 

Poukazy TIR PETROLEUM sa považujú podľa predchádzajúcej vety za neplatné. TIR 

PETROLEUM si vyhradzuje právo neakceptovať, vyradiť a následne zúčtovať všetky Poukazy TIR 

PETROLEUM po dobe ich platnosti. 

 

4.12 TIR PETROLEUM si vyhradzuje právo odmietnuť platbu Poukazmi TIR PETROLEUM a tieto 

zadržať v prípade, že existuje podozrenie, že predložené poukazy nemajú všetky ochranné znaky, sú 

falšované, pozmeňované alebo iným spôsobom upravované, odcudzené alebo stratené. Nárok na 

náhradu škody je v prípade tohto odseku vylúčený. Na tento účel sa kupujúcemu odporúča nechať 

preveriť Poukazy TIR PETROLEUM personálom ČS TIR PETROLEUM pred ich použitím. 
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Nepovolené a nezákonné použitie ako aj zneužitie Poukazu TIR PETROLEUM sa trestá podľa 

príslušných právnych predpisov. 

 

4.13 TIR PETROLEUM nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nepovoleným 

použitím strateného alebo ukradnutého Poukazu TIR PETROLEUM. 

 

4.14 TIR PETROLEUM si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť platbu Poukazom TIR PETROLEUM     

v jednotlivých prípadoch, ak nie je možné platbu vykonať z technických príčin. V uvedenom prípade 

sa nejedná o porušenie povinností zo strany TIR PETROLEUM. 

 

4.15 Poukaz TIR PETROLEUM sa neúročí a jeho hodnotu nie je možné vyplatiť v hotovosti. 

 

4.16 Po použití, vyčerpaní Poukazu TIR PETROLEUM kupujúci obdrží pokladničný doklad o odobranom 

tovare. 

 

4.17 Použitý Poukaz TIR PETROLEUM má kupujúci povinnosť odovzdať a ponechať u obsluhy 

prevádzky ČS TIR PETROLEUM, na ktorej došlo k jej použitiu. 

 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.1 VOP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na webovej stránke TIR PETROLEUM. Kupujúci 

zakúpením Poukazu TIR PETROLEUM vyslovuje svoj súhlas s týmito VOP. 

 

5.2 TIR PETROLEUM si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia 

zmeniť. Všetky zmeny musia byť uverejnené na internetovej stránke www.tirpetroleum.sk a dňom 

ich zverejnenia sa stávajú účinnými. 

 

5.3 V prípade, že kupujúci nesúhlasí so zmenou VOP, môže v lehote desiatich (10) dní odo dňa účinnosti 

zmien odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné okamžikom jeho 

doručenia do sídla TIR PETROLEUM, avšak iba za predpokladu, že spoločne s odstúpením kupujúci 

zaslal aj Poukazy TIR PETROLEUM, ktorých sa odstúpenie týka. TIR PETROLEUM vráti 

kupujúcemu nevyčerpanú hodnotu/kredit tých Poukazov TIR PETROLEUM, ktoré kupujúci z tohto 

dôvodu vrátil TIR PETROLEUM. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že odstúpenie nie je 

platné u tých Poukazov TIR PETROLEUM, ktoré kupujúci nevrátil TIR PETROLEUM spoločne s 

odstúpením od kúpnej zmluvy. 

 

5.4 Právo kupujúceho a TIR PETROLEUM na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi 

ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

 

5.5 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi TIR PETROLEUM a 

kupujúcim pri predaji Poukazu TIR PETROLEUM. Otázky, ktoré nie sú VOP upravené, sa ďalej 

riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. 

 

5.6 Akékoľvek a všetky spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa TIR PETROLEUM a kupujúci 

zaväzujú riešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že toto nie je možné, je daná právomoc 

slovenských súdov. 

 

 

 

 

         TIR PETROLEUM, s.r.o. 

 

V Trnave, dňa 1.1.2021 

http://www.tirpetroleum.sk/

