
1 
 

 
Pravidlá Programu Karta Výhod 

(„Pravidlá“) 
 

Program Karta Výhod („Program“) prevádzkuje spoločnosť Penta Real Estate, s. r. o., so sídlom Digital Park II. 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 51 284 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 124856/B („Spoločnosť“). Program je určený najmä existujúcim aj budúcim vlastníkom bytov 
v rámci rezidenčných projektov v Bratislave, ktoré zastrešuje Spoločnosť („Rezidenčné projekty“), ako aj 
zamestnancom Spoločnosti, spoločnosti Penta Investments, s. r. o., prípadne zamestnancom iných spoločností 
patriacich do tej istej ekonomickej skupiny (ďalej ako „Účastník“ alebo „Účastníci“).  

Prostredníctvom účasti na Programe si môžu Účastníci uplatňovať zľavy alebo iné výhody v rámci obchodných 
prevádzok nachádzajúcich sa predovšetkým v obchodno-zábavnom centre „BORY MALL“ v Bratislave, mestská 
časť – Lamač („Obchodné centrum“), prípadne v iných administratívnych alebo polyfunkčných objektoch alebo 
komplexoch určených Spoločnosťou.    
 
1. Účastník 

 
1. Účastníkom a držiteľom Karty výhod („Karta“) sa môže stať fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá: 

 
a) je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu v rámci niektorého z Rezidenčných projektov alebo vo vzťahu 

ku ktorej existuje dôvodný predpoklad, že sa v budúcnosti stane vlastníkom alebo spoluvlastníkom 
takého bytu (t.j. ak má uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve); 

b) je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je vlastníkom alebo 
spoluvlastníkom bytu v rámci Rezidenčných projektov, alebo vo vzťahu ku ktorej existuje dôvodný 
predpoklad, že sa v budúcnosti stane vlastníkom alebo spoluvlastníkom takého bytu (t.j. ak má 
uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve);  

c) je zamestnancom Spoločnosti, spoločnosti Penta Investments, s. r. o. alebo inej spoločnosti patriacej do 
tej istej ekonomickej skupiny; 

d) je určená Spoločnosťou na základe iných kritérií. 
 

2. Osoby uvedené vyššie, ktoré sa chcú stať Účastníkmi Programu, prejavia svoj záujem prostredníctvom 
aktivácie obdržanej Karty na webovej stránke www.pentakarta.sk a pokiaľ súhlasia s týmito Pravidlami, 
vyjadria svoj súhlas zakliknutím možnosti „Súhlasím“. Účasť na Programe je možná len na základe 
vyjadrenia súhlasu s Pravidlami bez výhrad a v celom rozsahu spôsobom podľa predchádzajúcej 
vety.  Postavenie Účastníka sa nadobúda vyjadrením súhlasu podľa predchádzajúceho bodu.  
 

3. Každý Účastník je oprávnený zrušiť svoju účasť na Programe odovzdaním Karty osobne na adrese  Bory 
Mall, 2.podlažie, Lamač 6780, Bratislava do rúk zástupcu Spoločnosti alebo zaslaním Karty prostredníctvom 
poštovej prepravy na adresu Spoločnosti uvedenú v úvode týchto Pravidiel.  
 

4. Postavenie Účastníka automaticky zaniká dňom, kedy Účastník prestane byť osobou podľa bodu 1. tohto 
článku. V takom prípade je táto osoba povinná v lehote 15 dní odo dňa zániku jej postavenia ako Účastníka 
odovzdať Spoločnosti Kartu spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete tohto bodu.  

 
5. Spoločnosť je oprávnená ktorémukoľvek Účastníkovi zrušiť postavenia Účastníka, a to aj bez udania dôvodu, 

prostredníctvom písomného oznámenia (e-mailu) doručeného Účastníkovi; v takom prípade osoba prestáva 
byť Účastníkom dňom doručenia oznámenia Spoločnosti o zrušení postavenia Účastníka a je povinná 
v lehote do 15 dní odo dňa zrušenia postavenia Účastníka odovzdať Spoločnosti Kartu spôsobom uvedeným 
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vyššie v tomto bode. Oznámenie o zrušení postavenia Účastníka sa považuje za doručené odoslaním e-mailu 
Spoločnosťou. 

 
 

2. Karta Výhod  
 

1. Účastník obdrží Kartu poštou, alebo si ju prevezme osobne v sídle Spoločnosti, na predajných miestach 
Rezidenčných projektov alebo na inom mieste určenom Spoločnosťou na osobné prevzatie. Účastník však 
musí Kartu aktivovať prostredníctvom aktivácie na webovej stránke www.pentakarta.sk. Súčasťou 
aktivačného procesu je aj oboznámenie sa Pravidlami a vyjadrenie súhlasu účastníka s Pravidlami. 
 

2. Účastník začne aktivačný proces zadaním čísla uvedeného na karte do formulára na webovej stránke 
www.pentakarta.sk. Vo formulári uvedie osobné údaje, o ktorých spracúvaní je Účastník prostredníctvom 
poučenia na webovej stránke www.pentakarta.sk riadne informovaný.  

 
3. Účastník je oprávnený uplatňovať výhody plynúce z Karty až po úspešnej aktivácii Karty, o čom obdrží 

potvrdenie po ukončení procesu aktivácie.    
 

4. Karty eviduje a vydáva Spoločnosť. Vydanie a distribúcia Karty je výlučne rozhodnutím Spoločnosti, pričom 
žiadna osoba nemá právny nárok na vydanie Karty. Karta je majetkom Spoločnosti, a to aj počas doby jej 
užívania zo strany Účastníka. 
 

5. V prípade straty alebo zničenia Karty môže Účastník požiadať Spoločnosť o vydanie novej Karty, a to 
prostredníctvom zaslania požiadavky na e-mailovú adresu Spoločnosti: pentakarta@pentarealestate.com 
Spoločnosť bez zbytočného odkladu informuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, pričom vydanie novej 
Karty môže byť zo strany Spoločnosti spoplatnené. V prípade vydania náhradnej Karty Spoločnosť zároveň 
informuje žiadateľa o spôsobe, čase a mieste, ako si bude môcť Kartu prevziať.  
 

6. Účastník je oprávnený uplatniť zľavu alebo inú formu výhody v obchodnej prevádzke umiestnenej 
v Obchodnom centre (ďalej len „Prevádzka“), prípadne v prevádzke umiestnenej v inom administratívnom 
alebo polyfunkčnom objekte určenom Spoločnosťou, výlučne predložením Karty zodpovednej osobe 
nachádzajúcej sa v príslušnej prevádzke. 
 

7.  Karta je prenosná na blízke osoby Účastníka.  
 

3. Výhody poskytované Účastníkom 
 

1. Zoznam aktuálne platných výhod spolu s identifikáciou Prevádzok, v rámci ktorých je Účastník oprávnený  
výhody uplatniť, je zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti: www.borybyvanie.sk, na webovej stránke 
www.pentakarta.sk, prípadne aj iným spôsobom.  
 

2. Účastník nemá na základe predloženia Karty nárok na (i) akékoľvek iné výhody ako tie, ktoré sú výslovne 
uvedené v aktuálne platnom zozname, ani  na (ii) poskytnutie výhod v rámci Programu v obchodných 
prevádzkach umiestnených mimo Obchodného centra. 
 

3. V zozname aktuálne platných výhod je uvedená aj informácia o tom, či je ponúkanú výhodu možné 
kombinovať s inými výhodami poskytovanými rovnakou Prevádzkou nezávisle od Programu.  V prípade, ak 
táto informácia pri konkrétnej výhode uvedená nie je, platí, že výhodu nie je možné kombinovať s inými 
výhodami poskytovanými v rovnakej Prevádzke.   



3 
 

 
4. Jednotlivé Prevádzky sú oprávnené poskytované výhody priebežne aktualizovať, prípadne v stanovenom 

čase na základe svojho rozhodnutia nemusia poskytovať žiadnu výhodu, pričom všetky zmeny budú vždy bez 
zbytočného odkladu zverejnené aj na webovej stránke www.pentakarta.sk, prípadne aj iným spôsobom.  
 

5. Spoločnosť nie je zodpovedná za porušenie záväzkov Prevádzky poskytnúť Účastníkom výhody na základe 
predloženej Karty.  Účastník je oprávnený uplatniť svoje nároky na poskytnutie výhody priamo vo vzťahu 
k osobe, ktorá prevádzkuje konkrétnu Prevádzku.  
 

6. Spoločnosť nepreberá akúkoľvek zodpovednosť prevádzkovateľa Prevádzky vo vzťahu k Účastníkovi ako 
svojmu zákazníkovi. Účastník je oprávnený uplatniť akékoľvek nároky vyplývajúce z jeho vzťahu 
s prevádzkovateľom Prevádzky priamo voči tomuto prevádzkovateľovi. 
 

4. Záverečné ustanovenia 
 

1. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek zmeniť znenie týchto Pravidiel spolu s určením dňa účinnosti tejto 
zmeny. O tejto zmene bude Spoločnosť Účastníkov informovať prostredníctvom klientskeho portálu 
Spoločnosti a webovej stránky www.pentakarta.sk, prípadne iným spôsobom.  
 

2. Spoločnosť je oprávnená Program Karta Výhod kedykoľvek ukončiť. 
 

3. Spoločnosť je oprávnená postúpiť práva a povinnosti týkajúce sa prevádzkovania Programu Karta Výhod na 
tretiu osobu. 
 

4. Tieto všeobecné pravidlá Programu Karta Výhod sú platné a účinné odo dňa 1.1.2019. 

*** 

 
 Penta Real Estate, s. r. o 


