
 Podmienky zvýhodneného nákupu učebníc v Slovak Ventures  

na školský rok 2018/2019 

Zákazník = zástupca MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ktorý v termíne od 22. 5. do 30. 9. 2018 urobí v Slovak Ventures 

nákup nad 400,-€.  

Nákup = objednávka uskutočnená zákazníkom v Slovak Ventures v e-shope www.bookmall.sk alebo e-

mailom na distribuce@venturesbooks.com,  Slovak Ventures vyexpedovaná, zákazníkom prevzatá a 

uhradená v termíne splatnosti 

Možnosti nákupu = podmienky, za ktorých zákazník v Slovak Ventures nakúpi podľa zvolenej možnosti    

A. zľava 15 % a darčeková poukážka 

B. zľava 15 % a doplnok pre výučbu 

C. zľava 20 %  

Možnosť A 

Zákazník nakupujúci podľa možnosti A musí nakúpiť nad 400,-€. Na odobraný tovar si uplatní zľavu  

15 % z bežných cien. K tomu získa darčekovú poukážku ako odmenu. Výška odmeny v podobe 

darčekovej poukážky je závislá od hodnoty skutočného nákupu – podľa  tabuľky nižšie. 

Nákup nad 

Odmena 
mall.sk alebo 

dm drogéria vo 
výške 

Nákup nad 

Odmena 
mall.sk alebo 

dm drogéria vo 
výške 

Nákup nad 

Odmena 
mall.sk alebo 

dm drogéria vo 
výške 

400 € 10 € 2 200 € 50 € 4 000 € 100 € 

700 € 15 € 2 500 € 55 € 5 000 € 120 € 

1 000 € 20 € 2 800 € 60 € 6 000 € 150 € 

1 200 € 25 € 3 100 € 70 €   
  

  

  
1 500 € 35 € 3 400 € 75 € 

1 800 € 40 € 3 700 € 85 € 

 

Zákazník si môže vyberať z dvoch druhov poukážok - mall.sk a dm drogéria. 

Poukážku do mall.sk je možné využiť len pre online nákupy v mall.sk. Poukážka má platnosť 1 rok od 

vystavenia. Poukážka bude vystavená do dvoch týždňov od uskutočnenia nákupu v Slovak Ventures a 

následne zaslaná v elektronickej podobe na email kontaktnej osoby uvedenej pri odberateľovi učebníc. 

Hodnota poukážky musí byť pri nákupe na mall.sk vyčerpaná v plnej hodnote, to znamená, že poukážku 

nie je možné použiť na nákup s nižšou hodnotou, naopak nákup presahujúci hodnotu poukážky bude 

doplatený zo zdrojov zákazníka. 

Poukážku do dm drogérie (darčekovú kartu dm drogérie) je možne využiť na nákupy v kamenných 

predajniach dm drogérie. Kartu je možné využívať na nákupy opakovane, pokiaľ hodnota karty nebude 

vyčerpaná. Platnosť darčekovej karty je 5 rokov. Darčeková karta bude zákazníkovi zaslaná do štyroch 

týždňov od uskutočnenia nákupu v Slovak Ventures, a to doporučene poštou na kontaktnú osobu 

uvedenú pri odberateľovi učebníc. Vyššie hodnoty kariet budú zaslané na kontaktnú osobu uvedenú 

pri odberateľovi učebníc ako cenný list.  

http://www.bookmall.sk/
mailto:distribuce@venturesbooks.com


Kontaktná osoba uvedená pri odberateľovi učebníc bude o zaslaní odmeny informovaná emailom 

uvedeným pri tejto kontaktnej osobe. Slovak Ventures nebude odmenu zasielať  na inú osobu, ako je 

uvedená pri odberateľovi učebníc, ani nebude  hodnotu odmeny žiadnym spôsobom deliť.  

Zákazník nakupujúci podľa možnosti A v poznámke objednávky uvedie, o akú darčekovú poukážku má 

záujem, či preferuje darčekový poukaz mall.sk alebo darčekovú kartu dm drogérie. V prípade, že si 

zákazník druh odmeny nevyberie, dostane automatiky poukážku do mall.sk. 

Zľava 15 % sa nevzťahuje na tovar, ktorý sa predáva za pevné predajné ceny. 

Možnosť nákupu A je možné využiť na nákup titulov vydavateľstva Pearson, rovnako aj na tituly 

ostatných vydavateľstiev. 

Možnosť B 

Zákazník nakupujúci podľa možnosti B musí nakúpiť nad 400,-€. Za odobraný tovar si uplatní 

zľavu 15 % z bežných cien. Ak nakupuje zákazník vybrané tituly vydavateľstva  Pearson (viď tabuľka 

nižšie – Nákup vybraných titulov Pearson pre  SŠ), môže si vybrať z dvoch možností doplnkov do výučby. 

Vybrať si môže Pearson Placement Online Essential test ku každej zakúpenej sade, tzn. pri nákupe SB 

a WB z jedného titulu, alebo knihy zjednodušeného čítania podľa počtov v druhej tabuľke nižšie  (Nákup 

ostatných titulov pre ZŠ a SŠ). Ak nakupuje zákazník iné tituly než tie, ktoré sú uvedené v TAB 1, získa 

knihy zjednodušeného čítania v množstve podľa TAB 2 nižšie.  

TAB 1 

Učebnice Pearson 
Bonus ku každej sade,  

tzn. pri nákupe SB a WB 

Focus Pearson Placement Online Essential Test 

Choices Pearson Placement Online Essential Test 

New Success Pearson Placement Online Essential Test 

 

TAB 2 

Nákup nad 
Počet ks Pearson 
English Readers 

Nákup nad 
Počet ks Pearson 
English Readers 

400 € 5 2 400 € 30 

800 € 10 2 800 € 35 

1 200 € 15 3 200 € 40 

1 600 € 20 3 600 € 45 

2 000 € 25 4 000 € 50 

 

Doplnky pre výučbu budú zaslané ako súčasť danej objednávky na doručovaciu adresu odberateľa.  

Zľava 15 % sa nevzťahuje na tovar, ktorý sa predáva za pevné predajné ceny. 

  



Možnosť C 

Zákazník nakupujúci podľa možnosti C musí nakúpiť nad 400,-€. Za odobraný tovar si uplatní  

zľavu 20 % z bežných cien. 

Zľava 20 % sa nevzťahuje na tovar, ktorý sa predáva za pevné predajné ceny. 

Možnosť nákupu C je možné využiť na nákup titulov vydavateľstva Pearson, ale aj na tituly ostatných 

vydavateľstiev.  
 

Učiteľské sady ako bonus 

Zákazník nakupujúci v Slovak Ventures v každej z uvedených možností (A, B, alebo C) môže požiadať  o 

učiteľské komponenty ako bonus k titulom z vydavateľstva Pearson, a to v prípade, že jeho nákup spĺňa 

podmienky pre získanie učiteľských komponentov. Podmienkou pre získanie učiteľských komponentov 

ako bonusu je odber 30 ks SB a/alebo WB z jedného  titulu. V niektorých prípadoch poskytuje Slovak 

Ventures učiteľské komponenty ako bonus už pri odbere 15 ks SB. Detailný prehľad poskytovaných 

učiteľských komponentov nájdete  nižšie. 

 

Titul pre ZŠ a nižší stupeň 
GYM 

Obsah učiteľské komponenty za každých 30 
ks SB a/alebo WB z  jedného titulu 

Počet bodov 
namiesto 

učiteľských 
komponentov 

New English Adventure TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

English Adventure TB, WB, Class CD* (SB je súčasťou TB) 3 

Our Discovery Island TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

Tracks TB*, WB, Class CD* (SB súčasťou TB) 3 

Excellent TB, SB, WB, Class CD* 4 

Next Move TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

Wider World TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

Discover English  TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

New Challenges TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

Challenges TB, WB, Class CD* (SB je súčasťou TB) 3 

New Sky TB, SB, WB, Class CD 4 

Look! TB, WB, Class CD (SB súčasťou TB) 3 

   * Tovar je  dostupný len do vypredania zásob. 

  



 

Titul pre SŠ 
Obsah učiteľské komponenty za každých 

30 ks SB a/alebo WB z  jedného titulu 

Počet bodov 
namiesto 

učiteľských 
komponentov 

Focus TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

Choices TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

New Success TB, WB, SB, Class CD 4 

Success TB, WB, SB, Class CD* 4 

New Opportunities TB, WB, SB, Class CD 4 

Real Life  TB, WB, Class CD (SB je súčasťou TB) 3 

MyGrammarLab SB (za každých 15 ks SB) 1 

Gold First SB, TB (za každých 15 ks SB) 2 

Exam Activator  SB, TB (za každých 15 ks SB) 2 

Exam Accelerator  SB, TB (za každých 15 ks SB) 2 

   * Tovar je  dostupný len do vypredania zásob. 

Zákazník, ktorý v Slovak Ventures nakúpi tituly z ostatných vydavateľstiev v jednej z uvedených 

možností, nezíska učiteľské komponenty ako bonus od Slovak Ventures, môže si ich vyžiadať od  

regionálneho zastúpenia daného vydavateľstva. 

Body do vernostného programu 

Zákazník nakupujúci v Slovak Ventures v rámci každej možností nákupov získava na svoje vernostné 

konto 1 bod za každých zaplatených 40 €. Za body z vernostného konta potom môže nakupovať na 

www.bookmall.sk  podľa vlastného výberu.  

Všeobecne 

Jednotlivé možnosti nákupu nie je možné v rámci jednej objednávky / jedného nákupu kombinovať. 

Dve rôzne objednávky / dva rôzne nákupy je naopak možné realizovať v rôznych možnostiach nákupu.  

V prípade uskutočnenia viacerých nákupov jednou osobou v uvedenom termíne sa hodnota odmeny 

vypočíta z každého jednotlivého nákupu zvlášť, tzn. jednotlivé objednávky sa nesčítajú. 

Zákazník môže nakupovať počas trvania týchto podmienok aj na základe individuálne stanovených 

podmienok, ktoré tieto podmienky nákupu učebníc nešpecifikujú. Tým mu však nevzniká nárok na 

akúkoľvek odmenu alebo bonus, ktoré sú špecifikované v týchto podmienkach.  

Poskytované odmeny v podobe darčekových poukazov a kariet, rovnako ako doplnky do výučby nie sú 

právne vymáhateľné a nie je ich možné zameniť za peniaze. Slovak Ventures si vyhradzuje právo 

nákupy za týchto podmienok kedykoľvek ukončiť. 

máj 2018 

http://www.bookmall.sk/

