
 

Pravidla soutěže  
Letní spotřebitelská soutěž ŠKODA E-shop 
(dále též jako „soutěž“)  
  
1. Pořadatelé soutěže   

Organizátorem Soutěže je společnost Isobar Czech Republic s.r.o. 
Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 01721224, DIČ: CZ01721224 (dále jen 
„Organizátor“). 
Objednatelem Soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s. sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá 
Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 001 77 041, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „Objednatel“). 

  
2. Název soutěže  
Letní spotřebitelská soutěž ŠKODA E-shop 
  
3. Trvání soutěže   
Soutěž probíhá v období ode dne 19. 06. 2019 do dne 19. 09. 2019.  
  
4. Podmínky účasti v soutěži   
4.1. Soutěžícím se stane každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, 
která: 

4.1.1 v době trvání soutěže dle čl. 3 provede prostřednictví e-shopu eshop.skoda-auto.com 
objednávku zboží v celkové ceně alespoň 1.000,- Kč s DPH, která bude řádně a včas v období 
soutěže (bez ohledu na datum splatnosti) uhrazena (dále jen „způsobilá objednávka“), čímž 
projevuje souhlas s těmito podmínkami;  
4.1.2 v rámci podávání objednávky v sekci „Doprava a platba“ neprojeví nesouhlas se zapojením 
v soutěži (dále též jako „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).   

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby podílející se na přípravě a organizaci soutěže a osoby jím blízké.   
  
5. Výhra  
5.1. Hlavní výhrou je bezplatné poskytnutí vozidla Škoda Scala k užívání na jeden rok zdarma (dále též jako 
„hlavní výhra“).  
 
5.2 Vedlejší výhry 
V prvním kole slosování(19.07.2019): 
1.místo - jízdní kolo MTB 29, 2. místo - Kávovar a 3. místo - Držák kola na střechu. 
 
Ve druhém kole slosování ((19.08.2019):  
1. místo - jízdní kolo StretchGo, 2. místo - autochladnička a 3. místo - komfort Paket. 
V obou kolech shodně ceny pro: 
4. místo – kulich, šála hokej, pánské, dámské tričko hokej, hokejový dres 
5. místo – kulich, šála hokej, pánské, dámské tričko hokej, hokejový dres 
6.-11. místo – hokejový dres 
12.-20. místo – pánské, dámské tričko s hokejovým motivem 
(dále též každá jednotlivě jako „vedlejší výhra“). 
 
 
 



 

6. Podmínky získání výhry  
6.1. Po uplynutí doby trvání soutěže, nejpozději však do 23.9.2019, bude ze všech způsobilých objednávek 
náhodným způsobem vybrána jedna hlavní výherní objednávka. Soutěžící, který umístil takovou hlavní 
výherní objednávku získá hlavní výhru.  
 
6.2. Dále dne 19.7., a 19.8. budou náhodným způsobem vybrány způsobilé objednávky, které byly umístěny 
do dne předcházejícího takovému slosování. Soutěžící, který umístí takovou vedlejší výherní objednávku, 
získají vedlejší výhru.  
 
6.3 Pro vyloučení pochybností Organizátor a Objednatel uvádějí, že na jednoho účastníka soutěže není 
stanoven maximální počet výher. 
 
7. Kontaktování soutěžících, odevzdání výher   
7.1. Výherce každé výhry bude kontaktován Organizátorem ohledně výhry. Na takovou komunikaci je 
výherce povinen zareagovat nejpozději do 5 dnů, jinak je Organizátor oprávněn náhradním slosováním určit 
nového výherce takové výhry.  
 
7.2 Podrobné podmínky poskytnutí hlavní výhry budou předmětem samostatné dohody výherce a 
Objednatele, případně autorizovaného partnera značky Škoda. 
 
7.3 Vedlejší výhry budou předány výhercům na základě samostatné dohody výherce a Organizátora. 
V případě zasílání výhry poštovní službou jdou náklady na takovou dopravu k tíži Organizátora.  
 
8. Zpracování a ochrana osobních údajů  
8.1. Zapojením do soutěže bere soutěžící na vědomí, že Organizátor i Objednatel jsou oprávněni 
zpracovávat jeho osobní údaje pro plnění závazků z těchto pravidel. Zpracovávanými osobními údaji pro 
účely této soutěže jsou: jméno a příjmení, telefon a emailová adresa, doručovací adresa.   
8.2. Správcem ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. 
Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332.   
8.3. Další informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů naleznete na 
http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju.   
  
9. Závěrečná ustanovení  
9.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Pravidla 
soutěže a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky. Účast v soutěži ani výhru nelze 
vymáhat soudní cestou.  
9.2. Organizátor ani Objednatel neodpovídají za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. 
Organizátor ani Objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.  
9.3. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti.   
9.4. Organizátor a Objednatel si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. 
Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.   
9.5. 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 může být v 
takovém případě předána dalšímu výherci v pořadí, popř. bude užita k jiným marketingovým účelům. 
Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že Organizátor a/nebo Objednatel zjistí nebo budou mít 
oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či 
jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.  



 

9.6. Organizátor ani Objednatel nejsou odpovědní za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat 
elektronickými prostředky.   
9.7. Organizátor i Objednatel si vyhrazují právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek 
stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně 
stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor ani Objednatel tímto nepřebírají vůči účastníkům 
soutěže žádné jiné závazky, a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora a/nebo 
Objednatele než uvedená v těchto pravidlech.   
9.8. V případě dotazů na soutěž se soutěžící mohou obracet se svými dotazy na pracovníka Isobar Czech 
Republic Jakuba Bindera via e-mail: jakub.binder@isobar.com.   
 
  
  
V Mladé Boleslavi dne 17.6.2019 


