
 

 

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „O elektrickou koloběžku SEAT.“ 

 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „O elektrickou koloběžku 

SEAT“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných 

dodatků k tomuto dokumentu. 

 

1. Pořadatel soutěže: 

CB Auto a.s., se sídlem Milady Horákové 1477, České Budějovice, 370 05, IČO: 260 318 68, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 1174 (dále jen „společnost CB Auto ). 

 

2. Termín a místo konání soutěže: 

Soutěž probíhá od 25. 6. 2020 na salonu v Českých Budějovicích a Táboře společnosti CB Auto.  
 
 

3. Soutěžící: 
 

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 
republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).  
 
 

4. Podmínky účasti v soutěži: 
 
Zájemce se může do soutěže zaregistrovat pouze tak, že přijde na servis Volkswagen, nebo 
SEAT a vyplnění soutěžní kartu (dále jen „soutěžní registrace“). Soutěžní kartu může soutěžící 
vyplnit před servisem.  Pro řádnou soutěžní registraci a účast v soutěži musí soutěžící v rámci 
soutěžní karty řádně a úplně vyplnit následující údaje: číslo zakázky, jméno technika a datum 
vyplnění soutěžní karty. 
 
Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní karty s nečitelnými údaji či neobsahující veškeré 
kontaktní údaje, číslo zakázky, jméno technika a datum vyplnění soutěžní karty, nepředané 
osobě pověřené organizací akce či neodevzdané do soutěžního boxu či odevzdané mimo dobu 
konání akce a dále soutěžní karty jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si 
vyhrazuje právo konečného posouzení odevzdaných soutěžních karet. 
 
 
 

5. Výhra v soutěži, předání výhry: 
 Elektrická koloběžka SEAT v hodnotě 14 949 Kč. 



 

Výhru v soutěži získá ten soutěžící, který bude vylosován z boxu po skončení soutěže dne 
31.8.2020. Výhru si poté převezmou na salonu v Českých Budějovicích nebo v Táboře. Výherce 
bude o výhře informován do 14.9.2020. 
 

 
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 soutěžní karty poskytne účastník souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů v rozsahu této kontaktní karty společnosti CB Auto a.s., se sídlem Milady 
Horákové 1477, České Budějovice, 370 05, IČO: 260 318 68, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1174 (dále jen „společnost 
CB Auto ). 
 
 

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 Výhry. Nebezpečí škody na Výhře přechází na výherce okamžikem 
předání Výhry výherci. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. 
Ze soutěže jsou vyloučeni bez nároku na Výhru všichni zaměstnanci objednatele, pořadatele 
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. 
 
Účastník se zavazuje uvádět v soutěžní 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 Výhry za Výhru, která je 
odpovídající náhradou. 
 
V případě, že výherce výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok 
a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv 
kompenzaci ze strany pořadatele. 
 


