
    

Podmínky 

Dárkové poukázky papírové/ eVouchery (elektronická poukázka) 

 

1. Termíny začínající velkým písmenem, použité v těchto Podmínkách, mají následující význam: 
Vydavatel – Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1527/68 b, PSČ 100 00, IČ: 453 08 314, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1377 (dále také jen jako Tesco). 
Prodejní místo – obchod sítě Tesco, umístěný na území České republiky, označený symbolem akceptace 
dárkových poukázek papírových a eVoucherů (elektronických dárkových poukázek Tesco). Seznam Prodejních 
míst, která nabízejí a přijímají Tesco poukázky, se nachází na internetové stránce www.itesco.cz. 
Poukázka Tesco – Poukázku objednává subjekt provozující ekonomickou činnost, nebo fyzická osoba. Poukázka 
opravňuje Držitele k jejímu uplatnění v Prodejních místech, v době její platnosti. 
Kupující – právnická osoba, organizační jednotka s právní subjektivitou, fyzická osoba, která objednává Tesco 
Poukázky v papírové formě nebo elektronické předává peněžní prostředky – ve výši rovné objednané hodnotě 
Tesco poukázek – formou hotovosti nebo převodem na uvedený bankovní účet ve prospěch Vydavatele. 
Kupující – každý držitel Tesco papírové poukázky nebo elektronické Tesco poukázky. 
Zboží – výrobky, které nabízíme v našich Tesco obchodech a čerpacích stanicích Tesco.  

2. Kupující, který chce zakoupit Poukázky Tesco v papírové podobě, podá poptávku ve vybraném obchodě Tesco na 

zákaznickém pultu. Prostřednictvím internetové stránky www.itesco.cz; lze zakoupit pouze elektronickou 

poukázku. Objednávku vám vystaví regionální prodejce Tesco poukázek na emailové adrese 

voucher_team_cz@tesco.com;  

3. eVoucher (elektronickou Tesco poukázku) nelze uplatnit na čerpacích stanicích a v internetovém obchodě Tesco 

4. Papírovou Tesco poukázku lze uplatnit na našich čerpacích stanicích včetně benzínu. Nelze uplatnit 

v internetovém obchodě Tesco. 

5. Kupující se zavazuje předat Vydavateli peněžní prostředky ve výši, která se rovná hodnotě, v jaké chce nakoupit 

Poukázky, v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem na uvedený účet. 

6. Kupující, který nakupuje Tesco poukázky, je povinen převést peněžní prostředky bankovním převodem na účet 

uvedený na vystavené faktuře 

7. Vydavatel se zavazuje předat po obdržení platby Kupujícímu objednané Tesco Poukázky. 

8. Poukázky Tesco v papírové podobě může Kupující uplatnit ihned po jejich obdržení. 

9. eVouchery (elektronické poukázky Tesco) může Kupující uplatnit po jejich aktivaci. 

10. Aktivace eVoucherů (elektronické poukázky) se provádí po potvrzení jejich obdržení. 

11. Při nákupu se na žádnou poukázku Tesco nevydává zbytek, to znamená, že Držitel musí nakoupit zboží v hodnotě 

rovné nebo vyšší, než je nominální hodnota Poukázky. 

12. Poukázky Tesco nelze směnit za peněžní hotovost. 

13. Platnost Tesco poukázek je uvedena na poukázce a nelze ji prodloužit. 

14. Držitel uplatní Tesco poukázku předložením u pokladny v prodejnách Tesco. Pokladní v Prodejním místě přijme 

poukázku na částku rovnou nebo vyšší, odpovídající součtu hodnoty Zboží pořízeného Držitelem od Vydavatele. 

15. Bude-li cena Zboží pořizovaného Kupujícím prostřednictvím Poukázky vyšší, než minimální hodnota Poukázky, 

Držitel je povinen rozdíl doplatit jiným platebním prostředkem. 

16. Bude-li cena Zboží pořizovaného Kupujícím prostřednictvím Poukázky nižší, než nominální hodnota Poukázky, 

Kupující je povinen zakoupit další Zboží tak, aby se celkový součet nákupu rovnal nebo byl vyšší než nominální 

hodnota Poukázky. 

17. Vydavatel nenese odpovědnost za Poukázky, které byly ztraceny nebo poškozeny po jejich vydání Kupujícímu. 

18. V případě zničení, odcizení Poukázky nemá Kupující vůči Vydavateli žádná práva. 
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19. Vydavatel může odmítnout uplatnění Tesco dárkových poukázek v případě jejich poškození v takové míře, že 

nebude možné přečíst údaje umístěné na dárkové poukázce Tesco. 

20. Po uplynutí doby platnosti Dárkové Tesco poukázky nemá Držitel právo požadovat do Vydavatele vrácení 

peněžních prostředků předaných Vydavateli. 

21. Veškeré reklamace související s Poukázkami, s výjimkou reklamace zboží, bude Vydavatel řešit písemně, ve lhůtě 

do 14 (slovy: čtrnácti) dní od data podání písemné reklamace ze strany Držitele. 

22. Nebude-li možné vyměnit zboží v režimu reklamace zboží zakoupeného prostřednictvím Poukázky, Vydavatel vydá 

Dárkový poukaz Tesco v hodnotě ceny reklamovaného zboží ke dni jeho nákupu nebo vrácením peněz. 

23. Kupující úhradou peněžních prostředků Vydavateli a odběrem Tesco poukázek, a Držitel uplatněním Poukázky, 

prohlašují, že se seznámili s těmito Podmínkami, rozumí jejich obsahu, nemají proti nim žádné námitky a zavazují 

se je dodržovat. 

24. Na vydání Dárkové Tesco poukázky Kupujícímu se nevztahuje daň z přidané hodnoty ve smyslu příslušných 

daňových předpisů. Kupující – na žádost podanou Vydavateli nejpozději v době vydání Poukázky – má právo na 

doklad o provedení úhrady peněžních prostředků Vydavateli, obdržet od Vydavatele účetní doklad. 

25. U veškerých záležitostí, které stávající Podmínky neupravují, budou uplatňovány předpisy všeobecně platných 

zákonů. 

 

 


