
PODMIENKY BONUSOVÉHO PROGRAMU 
HOPPYBONUS 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. 1 Obchodná spoločnosť HoppyGo Slovakia s.r.o., IČO 53514106, so sídlom Tajovského 
17, 04001, Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 
50554/V (ďalej len „HoppyGo“) týmto stanoví podmienky bonusového programu 
HoppyBonus (ďalej len „Program“), ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke 
https://www.hoppygo.sk/hoppybonus prevádzkovanej HoppyGo, ktorých odsúhlasením pri 
prvom využití Programu sa registrovaný používateľ HoppyGo (ďalej len „používateľ“) 
zaväzuje tieto podmienky dodržiavať.  

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY BONUSOVÉHO PROGRAMU HOPPYBONUS 

Používateľ 

2.1 Používateľ je povinný pred využitím Programu overiť, že má riadne vyplnenú registráciu 
na HoppyGo a schválený aktívny profil používateľa, kde uviedol pravdivo svoje meno a 
priezvisko, adresu, kontaktný email a telefónne číslo. 

Program 

2.2 Program je bonusová akcia, ktorá umožňuje POUŽIVATEĽOM na platforme HoppyGo 
získať odmenu (ďalej len „odmena“). 

2.3 Používateľ sa môže zapojiť do programu, pokiaľ sa do programu zaregistruje cez 
registračný formulár programu a zároveň, pokiaľ spĺňa po celú dobu programu všetky 
nasledujúce podmienky zároveň:  
 
Podmienka 1: Auto používateľa je registrované v technickom preukaze na fyzickú osobu 
 
Podmienka 2: Auto používateľa má v aplikácií HoppyGo nastavenú adresu parkovania 
v okresoch Bratislava I-V alebo v okresoch Košice I-IV 
 
Podmienka 3: Auto používateľa je schválené a aktívne k prenájmu v aplikácií HoppyGo 
 
Podmienka 4: Denná cena prenájmu vozidla používateľa, spĺňa hranice nasledujúcej 
tabuľky, vzhľadom na tržnú cenu vozidla nastavenú pri registrácií vozidla do aplikácie 
HoppyGo (ďalej len „tržná cena vozidla“). 

Tržná cena vozidla   Max. denná cena prenájmu vozidla  

</= 4 000 €  20 €  
4 001 – 8 000 €  25 €  
8001 – 12 000 €  35 €  
> / = 12 000 €  50 €  

 
 
Podmienka 5: Maximálny počet exspirovaných, zo strany používateľa odmietnutých alebo 
zrušených rezervácia vozidle používateľa v období trvania programu, neprevyšuje 25 % 
celkového počtu obdržaných rezervácií na vozidle v období trvania programu 
 
Podmienka 6: Na vozidle používateľa v období programu nie je nastavené obmedzenie 
počtu dní rezervácie, resp. ak je nastavené takéto obmedzenie tak minimálny počet dní pre 
rezerváciu nesmie byť vyšší ako 2 dni a maximálny menší ako 8 dní pre jednu rezerváciu 



 
Podmienka 7: Vozidlo používateľa musí byť dostupné k prenájmu minimálne 50 % dní 
v období platnosti programu 
 

2.4 Program je aktívny od 10.1.2022 do 31.7.2022 a vzťahuje sa na všetky vozidlá 
prihlásené do programu do 31.1.2022. 

2.5 Používateľ má pri splnení podmienok možnosť získať nasledujúce odmeny:  

Odmena 1: Auto POUŽIVATEĽA je aktívne po celý čas platnosti programu a spĺňa 
podmienky v bode 2.3. -> používateľ získava 200 € do používateľského kreditu 

Odmena 2: Za prvé 2 úspešne ukončené výpožičky auta používateľa v dobe platnosti 
programu, získa používateľ 40 € do používateľského kreditu 

Odmena 3: Za každých 10 úspešne ukončených výpožičiek auta používateľa v dobe 
platnosti programu, získa používateľ 100 € do používateľského kreditu 

Odmena 4: Do bonusového používateľského kreditu, ktorý je možné vyplatiť na bankový 
účet sa započítavajú všetky nazbierané pozývacie bonusy používateľa (viď. VOP 
HoppyGo) získané v dobe platnosti programu 

2.6 Používateľovi bude odmena pripísaná do 1 mesiaca po skončení programu vo forme 
kreditu k používateľskému účtu. 

Do 2 mesiacov po skončení programu môže používateľ požiadať HoppyGo o vyplatenie 
odmeny na bankový účet podľa požiadavku používateľa. 

Používateľ v prípade požiadavku o vyplatenie odmeny na bankový účet získa 75 % čiastky, 
ktorá mu bola pripísaná vo forme kreditov ako odmena v rámci programu, a zároveň mu 
budú odobrané všetky na bankový účet vyplatené kredity získané v rámci programu, 
pri ktorých používateľ požiadal o vyplatenie na bankový účet. Je možné požiadať 
aj o čiastočné vyplatení odmeny vo forme pripísaných kreditov na bankový účet. 

2.7 Používateľ sa môže v priebehu trvania programu dotázať HoppyGo na výšku aktuálneho 
nároku na odmenu v písomnej forme na email podpora@hoppygo.sk 

 

2.8 Získaná odmena vo forme kreditov na POUŽIVATEĽSKOM účte má stanovenú 
expiračnú dobu na 1 rok. 

 

2.9 Maximálna výška sumy celkovej odmeny pre všetkých používateľov v rámci programu je 
10 000 €, a pre jedného používateľa 1000 €. V prípade, že súčet individuálnych odmien 
jednotlivých používateľov programu prekročí 10 000 € (počíta sa výška kreditov), tak je výška 
individuálnych odmien jednotlivých používateľov, pomerne krátená nasledujúcim pomerom: 
10 000/ súčet individuálnych odmien jednotlivých používateľov pred krátením. V prípade 
aplikovania tohoto článku, má používateľ v prípade požiadavku na vyplatenie odmeny na 
bankový účet nárok na vyplatenie čiastky odpovedajúcej 100 % pripísanej (krátenej) odmeny 
vo forme kreditov.. 

 

 

 

 

mailto:podpora@hoppygo.sk


3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 V prípade, že bude existovať podozrenie na zneužitie Programu alebo Odmeny, 
vyhradzuje si HoppyGo právo pozastaviť využívanie Odmeny príslušnému používateľovi do 
toho času, kým bude také podozrenie vyvrátené. V prípade potvrdenia zneužitia Programu 
alebo Odmeny používateľom, má HoppyGo nárok na odstránenie používateľa z programu, 
bez nároku na odmenu. 

3.2 Pravidlá Programu sa riadia, ak nie je uvedené inak, občianskym zákonníkom v platnom 
a účinnom znení. Pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov sa riadia všeobecnými 
obchodnými podmienkami HoppyGo. 

3.3 HoppyGo si vyhradzuje právo na zmenu podmienok Programu, avšak je povinná o 
takejto zmene informovať používateľov vopred, najmenej pätnásť (15) kalendárnych dní pred 
nadobudnutím ich účinnosti. V takom prípade má používateľ možnosť od programu odstúpiť 
do dňa nadobudnutia účinnosti zmenených podmienok. V prípade, že by došlo v súvislosti s 
týmito zmenami k podstatnému obmedzeniu práv používateľa a používateľ sa rozhodne od 
programu odstúpiť, je POUŽIVATEĽ oprávnený získať odmenu vo výške nároku na odmenu 
ku dňu zmeny podmienok programu, podľa pôvodných odsúhlasených podmienok programu.  

3.4. POUŽIVATEĽ má nárok kedykoľvek odstúpiť od programu bez udania dôvodu, bez 
nároku na akúkoľvek odmenu. 

3.5. V prípade, že dôjde zo strany používateľa k žiadosti o vymazanie osobných dát (GDPR) 
resp. používateľského účtu, nemá používateľ nárok na akúkoľvek odmenu. 

3.6. HoppyGo môže program ukončiť v dôsledku ukončenia podnikateľskej činnosti. V takom 
prípade nemá používateľ nárok na akúkoľvek odmenu. 

V Košiciach dňa 5.1.2021 

 


