
Úplná pravidla soutěže „s novým modelem ŠKoda Fabia na hoKej” 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „S novým modelem ŠKODA Fabia na hokej” (dále jen „soutěž”). Tato pravidla mohou 
být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Objednatel a pořadatel soutěže:

Objednatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a. s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČ: 001 77 041, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „objednatel”).

Pořadatelem soutěže je společnost INTUO s. r. o., se sídlem Osadní 774/35, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 284 63 994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143402 (dále jen „pořadatel”).

2. Termín a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá v termínu od 28. 11. 2014 do 31. 1. 2015 včetně na promo akcích „S novým modelem ŠKODA Fabia na hokej” organizovaných jednotlivými autosalony 
autorizovaných prodejců vozů ŠKODA v lokacích mimo autosalony na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže”). 

Aktuální seznam autosalonů autorizovaných prodejců vozů ŠKODA včetně konkrétních termínů a lokací jednotlivých promo akcí je uveden na www.fabianahokej.cz.

 
3. Soutěžící: 

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s  trvalým bydlištěm a  doručovací adresou na  území České republiky (dále jen „soutěžící” nebo 
„účastník soutěže”). 

4. Podmínky účasti v soutěži: 

Zájemce se může do soutěže zaregistrovat pouze na promo akci „S novým modelem ŠKODA Fabia na hokej” organizované některým z autosalonů autorizovaných 
prodejců vozů ŠKODA, a to vyplněním kontaktní karty (dále jen „soutěžní registrace”). Pro řádnou soutěžní registraci musí soutěžící v rámci kontaktní karty řádně 
a úplně vyplnit následující údaje: jméno, příjmení, bydliště (ulice, č. p., město, PSČ), telefonní číslo, e-mail, datum a čas vyplnění kontaktní karty, podpis, a dále 
odpovědět na dvě produktové soutěžní otázky a jednu tipovací otázku.

Tipovací otázka zní: „Kolik soutěžících celkem se přihlásí do  soutěže ,S  novým modelem ŠKODA Fabia na  hokej’ pořádané prostřednictvím všech 
autorizovaných prodejců vozů ŠKODA v termínu od 28. 11. 2014 do 31. 1. 2015 včetně?”.

Nápověda k soutěžní otázce: Do soutěže „Dny testovacích jízd ŠKODA 2014” , která se konala od 15. 5. 2014 do 15. 10. 2014 na 57 místech v České republice, se 
přihlásilo 5 467 soutěžících.

Vyplněnou kontaktní kartu musí soutěžící odevzdat v době konání soutěže do soutěžního boxu na promo akci příslušného autosalonu autorizovaného prodejce 
vozů ŠKODA. 

Do  soutěže nebudou zařazeny kontaktní karty s  nečitelnými údaji či neobsahující veškeré kontaktní údaje, podpis, datum a  čas vyplnění kontaktní karty či 
odpovědi na soutěžní a tipovací otázky, neodevzdané do soutěžního boxu či odevzdané mimo dobu konání promo akce a dále kontaktní karty jinak nesplňující 
stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení odevzdaných kontaktních karet.

Soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, tzn. zaregistrovat se do soutěže lze na více promo akcích autosalonů autorizovaných prodejců vozů ŠKODA. 
V rámci promo akce organizované jedním autosalonem autorizovaného prodejce vozů ŠKODA lze však provést pouze jednu soutěžní registraci. Pokud bude toto 
pravidlo porušeno, do soutěže bude zařazena pouze první kontaktní karta soutěžícího dle data a času uvedeného na kontaktní kartě, ostatní kontaktní karty 
stejného soutěžícího budou ze soutěže vyřazeny.

Soutěžící může v rámci soutěže získat pouze jednu výhru, a to bez ohledu na počet soutěžních registrací do soutěže.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Výhrou v soutěži jsou 2 vstupenky na MS IIHF v ledním hokeji 2015 na utkání Kanada – Česká republika dne 4. 5. 2015 v Praze a bezplatné zapůjčení 
automobilu nová ŠKODA Fabia na 4 dny (v termínu od 4. 5. 2015 do 7. 5. 2015) včetně 45 l pohonných hmot (dále jen „Výhra”).

Do soutěže je vloženo celkem až 207 Výher, přičemž na jednotlivé autosalony autorizovaného prodejce vozů ŠKODA a účastníky soutěže, kteří se na promo 
akci příslušného autosalonu autorizovaného prodejce vozů ŠKODA zaregistrovali do soutěže, připadá vždy jedna Výhra.

Výhru v soutěži získá ten soutěžící, který správně odpoví na všechny 2 soutěžní produktové otázky a jehož odpověď na tipovací otázku bude ze všech tipovacích 
odpovědí odevzdaných v rámci promo akce u příslušného autosalonu autorizovaného prodejce vozů ŠKODA nejpřesnější. O pořadí výherců rozhoduje v prvé řadě 
přesnost odpovědi (nejmenší odchylka od správné odpovědi na tipovací otázku). V případě rovnosti odpovědí více soutěžících rozhodne o pořadí dřívější datum 
a čas vyplnění kontaktní karty. Pokud by ani toto rozlišovací kritérium nebylo dostatečné, rozhodne o výherci přesnější odpověď daných soutěžících na další 
vědomostní soutěžní otázku, dodatečně stanovenou pořadatelem soutěže.

Za celou dobu konání soutěže může soutěžící vyhrát pouze jednu Výhru. Na další Výhru nevzniká soutěžícímu, který již v této soutěži jednou vyhrál, nárok. 
V takovém případě Výhru získává účastník, jehož odpověď na tipovací otázku byla v rámci odevzdaných kontaktních karet na promo akci příslušného autosalonu 
autorizovaného prodejce vozů ŠKODA jako další v pořadí nejbližší správné odpovědi. 

Jediná a správná odpověď na tipovací otázku bude pořadatelem zjištěna dne 20. 2. 2015. Tato odpověď je jako jediná považována za správnou a bude o ní 
vyhotoven zápis potvrzený právním zástupcem pořadatele. 

Výherce bude o  Výhře informován příslušným autorizovaným prodejcem vozů ŠKODA nejpozději 7. 3. 2015 prostřednictvím telefonu, který uvedl při registraci 
do  soutěže. Výherci bude následně autorizovaným prodejcem vozů ŠKODA předána Výhra ve  formě výherního poukazu. Výherní poukaz je nepřenosný, tzn. 
opravňuje k převzetí Výhry na základě Protokolu o předání výherního poukazu výhradně výherce. Při vlastní realizaci Výhry v podobě zapůjčení automobilu nová 
ŠKODA Fabia (varianta Hatchback nebo Combi) je pak možné, aby po ověření držení platného řidičského oprávnění min. sk. B automobil řídila jiná osoba než výherce.



Automobil nová ŠKODA Fabia bude výherci zapůjčen příslušným autorizovaným prodejcem vozů ŠKODA dne 4. 5. 2015 na 4 dny s plnou nádrží 45 litrů pohonných hmot, 
doklady potřebnými k provozu vozidla a s možností předání i vrácení v místě bydliště výherce, pokud je toto do 20 km od autosalonu příslušného autorizovaného 
prodejce vozů ŠKODA, tak aby měl výherce možnost automobilem odjet na MS IIHF v ledním hokeji 2015 v Praze na utkání Kanada – Česká republika. 

Vstupenky na utkání Kanada – Česká republika obdrží výherce dne 4. 5. 2015 přímo v dějišti MS IIHF v ledním hokeji 2015 v Praze u stánku ŠKODA v areálu 
VIP parkoviště či na jiném místě k tomu určeném pořadatelem soutěže, na které bude povolen vjezd pouze automobilům nová ŠKODA Fabia zapůjčeným 
jednotlivým výhercům soutěže. Podmínkou následného předání vstupenek je tedy vjezd na VIP parkoviště či na jiné místo k tomu určené pořadatelem 
a  příjezd výherce v  automobilu nová ŠKODA Fabia zapůjčeném jako Výhra v  soutěži. V  případě nesplnění této podmínky nárok na  Výhru v  podobě  
2 vstupenek zaniká a Výhra nebude předána. Vstupenky budou vydány oproti předložení občanského průkazu výherce. Podmínkou předání vstupenek je 
také podpis Protokolu o předání vstupenek výhercem.

V případě, že se výherce nepodaří do 7. 3. 2015 ani opakovaně kontaktovat, jeho nárok na Výhru zaniká. Náhradním výhercem bude stanoven soutěžící, který se 
umístil jako další v pořadí, tj. soutěžící, který odpověděl na tipovací otázku další nejpřesnější odpovědí v pořadí. Náhradní výherce bude kontaktován nejpozději 
do 10. 3. 2015.

Podmínkou předání Výhry – zapůjčení osobního automobilu – je podepsání souvisejícího Protokolu o předání výhry ze strany výherce a ověření identifikačních 
údajů výherce na základě dokladu totožnosti a ověření držení platného řidičského oprávnění min. sk. B u osoby, která bude automobil řídit. Protokol bude pro 
výherce stanovovat bližší podmínky užívání automobilu po dobu jeho bezplatného zapůjčení. Na místě je nutno podepsat také Smlouvu o bezplatném zapůjčení 
automobilu.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva: 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Vyplněním a odevzdáním kontaktní karty souhlasí účastník se 
zařazením svých osobních údajů v rozsahu této kontaktní karty (dále jen „údaje”) do databáze společnosti ŠKODA AUTO a. s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, 
293 60 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, a společnosti ŠkoFIN s. r. o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, jakožto správci (dále v tomto odstavci jen 
„Správci”) a s jejich následným zpracováním, případně prostřednictvím zpracovatele, pro marketingové účely každého ze Správců, tj. nabízení výrobků a služeb, 
včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle 
zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou do odvolání souhlasu. 

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv 
na adrese každého Správce samostatně s účinky vůči danému Správci písemně souhlas odvolat, požádat o likvidaci osobních údajů, má právo přístupu k osobním 
údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv Správcem 
se může na Správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a objednatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve  znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a  bydliště v  médiích (včetně internetu), propagačních a  reklamních materiálech 
objednatele soutěže v  souvislosti s  touto soutěží a  jimi poskytovanými službami s  tím, že mohou být bezplatně zachyceny a  rozšiřovány výše uvedeným 
způsobem i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy 
mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním Výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

7. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel ani objednatel neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním Výher. Nebezpečí škody na Výhře přechází na výherce 
okamžikem předání Výhry výherci. 

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Poskytovatelem Výhry – 2 vstupenek na utkání Kanada – Česká republika dne 4. 5. 2015 – je objednatel soutěže, společnost ŠKODA AUTO a. s. Výhru v podobě 
zapůjčení automobilu nová ŠKODA Fabia s plnou nádrží na 4 dny do soutěže pak poskytují přímo jednotliví autorizovaní prodejci vozů ŠKODA, jejichž autosalon/
autosalony organizují jednotlivé promo akce.

Ze soutěže jsou vyloučeni bez nároku na Výhru všichni zaměstnanci objednatele, pořadatele, autorizovaných prodejců vozů ŠKODA, společnosti ŠkoFIN s. r. o. 
a všech spolupracujících agentur a společností a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v  rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé 
podmínky pro získání Výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na Výhru. Výhra v takovém případě 
propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen 
v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, 
která dopomohla danému účastníkovi k získání Výhry. 

Pořadatel není odpovědný za  jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za  případné 
problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Účastník se zavazuje uvádět v kontaktní kartě pouze pravdivé údaje. 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či jednání vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny Výher 
za Výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, 
kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání Výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito 
nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V případě, že dojde ke změnám podmínek a pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.fabianahokej.cz. Účinnost této 
změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 

Úplná pravidla jsou k dispozici na www.fabianahokej.cz a u autorizovaných prodejců vozů ŠKODA. 


