
RUŽOMBERSKÁ REGIONÁLNA ZĽAVA
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre Regionálnu zľavovú kartu (ďalej len RZK) vydáva v 
súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky spoločnosť  LSS, s.r.o. so sídlom 
A. Hlinku 72, 034 06 Ružomberok, IČO: 36 440 353 (ďalej len spoločnosť Lss) 
 Všeobecné obchodné podmienky RZK upravujú práva a povinnosti medzi zákazníkom a Lss, 
s.r.o. ako sú podmienky pri registrácii karty, jej vydanie a používanie, podmienky nákupu a platnosť 
karty.

Kartu možno získať registráciou na stránke udobrehopastiera.sk 
Nevyhnutnou súčasťou registrácie je súhlas so spracovaním osobných údajov pre zľavový 

systém spoločnosti Lss, pre marketingové služby spoločnosti Lss ako aj súhlas s obchodnými 
podmienkami popísanými v tomto dokumente.

Klient má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie tohto súhlasu oznámi klient 
písomne na adresu U dobrého pastiera, Čremošná 8684, 034 06 Ružomberok alebo mailom na .......

Odvolaním toho súhlasu sa karta deaktivuje a spoločnosť Lss je povinná všetky osobné údaje 
klienta vymazať. 

RZK sa vydáva súkromnej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Ružomberok. 
Spoločnosť Lss si vyhradzuje právo na zmenu výšky poskytovanej zľavy a o tejto zmene 

informuje klienta mailom (uvedený mail pri registrácii).
Platnosť RZK je 2 roky od dátumu jej vydania (Platný je dátum zaevidovania do zľavového 

systému spoločnosti Lss. Nie dátum prevzatia karty). Po uplynutí tejto lehoty je potrebné o predĺženie
platnosti požiadať a to opätovnou registráciou na stránke udobrehopastiera.sk a zaškrtnutím 
možnosti  „Žiadam o predĺženie žiadosti“ pri registrácii.

Zľavu na základe RZK je možné si uplatniť v reštaurácii „Richtárka“ v areály „U dobrého 
pastiera“. 

Pri uplatnení zľavy prostredníctvom RZK je nevyhnutné , aby ju mal klient u seba – pre 
potrebu prečítania čiarového kódu „čítačkou“. Po prečítaní kódu program odpočíta hodnotu podľa 
nastaveného percenta zľavy.

Zľava sa nevzťahuje na denné menu.

Zľavu nie je možné sčítavať spolu s inými zľavami.

Spoločnosť Lss si vyhradzuje právo určiť položky na ktoré sa zľava nebude vzťahovať.

Pri strate karty a jej opätovnom vydaní si spoločnosť Lss účtuje poplatok 5€.

Text na karte:

Pre uplatnenie zľavy je nevyhnutné sa kartou preukázať personálu pred vystavením zúčtovacieho 
dokladu.  Stratu karty hláste na info  @  kolibaupastiera.sk  .
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