
PRAVIDLA SOUTĚŽE „K AUTU DÁREK V AUTO KOUTU“ 

 

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE: 

Pořadatelem i organizátorem marketingové soutěže s názvem „K AUTU DÁREK V AUTO KOUTU“ 
(dále jen „soutěž“) je společnost AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o., IČ: 18631932, se sídlem: 
Klenovská 102, 190 17 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 2153 (dále jen „organizátor“). 

Organizátor vydává tato pravidla soutěže, která upravují závazně její podmínky (dále jen „pravidla“). 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE: 

Soutěž probíhá v době od 1. ledna 2020, 00:00:01 hod. do 29. února 2020, 23:59:59 hod. (dále jen 
„doba konání“), a to na území České republiky, přičemž soutěž je rozdělena do dvou (2) kol (dále jen 
„soutěžní kolo“) ukončených vždy posledním dnem kalendářního měsíce (dále jen „soutěžní měsíc“). 

3. PODMÍNKY ÚČASTI A ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE: 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací 
adresou v ČR a s platným řidičským oprávněním skupiny B (či jeho ekvivalentem), která je svéprávná 
a splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly. 

Zařazením do soutěže se stane účastník soutěže (dále jen „soutěžící“), který závazně objedná u 
organizátora alespoň jeden nový vůz Hyundai, Renault nebo Dacia dle vlastního výběru a řádně 
uhradí zálohu na kupní cenu nebo uzavře prostřednictvím organizátora smlouvu o operativním 
leasingu na alespoň jeden nový vůz Hyundai, Renault nebo Dacia (dále jen „soutěžní nákup“) a 
současně se zaregistruje do soutěže vyplněním Souhlasu se zařazením do soutěže (dále jen 
„souhlas“), který obdrží od prodejce organizátora v době konání soutěže. 

Do soutěže je možné se registrovat vícekrát. Pokaždé se však soutěžící musí registrovat s odlišným 
soutěžním nákupem. 

Účast v soutěži je dobrovolná. Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a 
zavazuje se je plně dodržovat. 

Komunikace s účastníky probíhá prostřednictvím e-mailu uvedeného v dokumentaci obchodního 
případu. 

4. URČENÍ VÝHERCE: 

Vyhodnocení každého soutěžního kola proběhne nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po jeho 
skončení. O výhercích rozhoduje losování ze všech platných souhlasů za daný soutěžní měsíc, které 
bude provedeno za účasti vedení společnosti AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o.  

Výhry budou losovány v pořadí od první výhry po poslední výhru v pořadí, v jakém jsou uvedeny 
v Odstavci č. 5 pravidel.  

5. VÝHRY V SOUTĚŽI (dále jen „výhry“): 

• 1. – 3. cena: TV Samsung 50" SMART LED, 127 cm, 4K Ultra HD, DVB-T2/S2/C v ceně 9 999 Kč 
včetně DPH 

• 4. – 6. cena: outdoorová kamera LAMAX X10.1, 4K 30fps video, 1080p/120fps, 2 "LCD displej 
v ceně 3 890 Kč včetně DPH 



• 7. – 10. cena: přenosný Bluetooth reproduktor JBL Flip 3 Stealth Edition v ceně 1 999 Kč 
včetně DPH 

Tyto výhry jsou stanovené pro každý soutěžní měsíc. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit 
konkrétní výhru jinou věcí obdobné hodnoty. 

6. PŘEDÁNÍ VÝHER: 

Výherce bude o výhře individuálně informován organizátorem prostřednictvím e-mailu. Výhra bude 
výherci odevzdána osobně po skončení trvání soutěže, vždy na základě předchozí dohody 
s organizátorem, a to nejpozději do 31. 3. 2020 na základě předávacího protokolu podepsaného 
organizátorem a předmětným výhercem. V případě, že výherce odmítne výhru převzít nebo si 
nevyzvedne výhru ve lhůtě určené v těchto pravidlech nebo dodatečně určené organizátorem, ztrácí 
na výhru nárok. 

Soutěžící, kteří výhru nezískali, nebudou nijak vyrozuměni. 

Řádným převzetím výhry dochází k zániku možnosti tuto výhru odmítnout či se jí z jakéhokoliv 
důvodu platně vzdát. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Zapojením do soutěže dává soutěžící souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů 
organizátorovi soutěže v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum 
objednání vozu a model objednaného vozu. Osobní údaje účastníků soutěže budou zpracovávány 
v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů organizátora, které účastník nalezne na 
www.autokout.cz. 

Pořadatel tímto informuje soutěžící, že osobní údaje poskytnuté pro účely této soutěže budou 
v nezbytném rozsahu zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, 
zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tedy podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako„GDPR“) 
pořadatelem, jako správcem osobních údajů a také organizátorem, jako zpracovatelem osobních 
údajů. 

Osobní údaje soutěžících jsou správcem zpracovávány za účelem: 

• umožnění registrace soutěžícího v soutěži; 
• pořádání soutěže na základě přihlášení soutěžícího do soutěže, a to včetně vyhodnocení 

soutěže; 
• předání výher vítězům soutěže; 
• vnitřní evidence záležitostí týkajících se soutěže, včetně statistiky  

Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány po dobu trvání soutěže, dále pak do doby uplynutí 
promlčecích lhůt pro práva vzniklá na základě a v souvislosti se soutěží. 

Jiným správcům mohou být osobní údaje předány výhradně v souvislosti s plněním zákonných 
povinností správce, kdy v těchto případech mohou být příjemci především orgány veřejné správy.  

Soutěžící jako subjekt údajů je oprávněn vůči pořadateli: 

• požadovat přístup k jeho osobním údajům; 
• požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
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• požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů; 
• vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů; 
• využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů; 
• využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů; 
• využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů 

V případě uplatnění svých práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese nebo na e-
mailu soutez@autokout.cz. 

Soutěžící, který bude výhercem některé z cen, převzetím ceny uděluje své svolení s tím, že pořadatel 
soutěže je oprávněn bezplatně užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, zvukové nebo obrazové záznamy z předání cen v médiích a informačních 
kanálech pořadatele (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží. 

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ: 

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv bez udání důvodu předčasně ukončit. Soutěžící nemá 
v takovém případě právo požadovat po organizátorovi jakoukoliv náhradu jemu vzniklých nákladů na 
účast v soutěži či požadovat vydání výhry, která mu nebyla organizátorem závazně potvrzena. 

Soutěže není oprávněn/a se zúčastnit: 

• osoba v pracovním poměru anebo v obdobném vztahu k organizátorovi; 
• osoba přímo se podílející na činnostech souvisejících s organizováním soutěže, zejména 

v souvislosti s přípravou, zpracováním a vyhodnocením soutěže a určením výherců soutěže; 
• osoba blízká ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zák. číslo 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

V případě, že výherce nesplňuje podmínky k účasti v soutěži, nevzniká mu nárok na výhru. 

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (internetové stránky apod.) je jen ilustrační 
a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.  

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se 
soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto 
pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňována v propagačních materiálech, ani za tiskové 
chyby. 

Tato pravidla jsou zveřejněna na internetové stránce organizátora www.autokout.cz. Soutěžící při své 
registraci do soutěže potvrzují, že se s těmito pravidly řádně seznámili a rozumí plně jejich obsahu a 
zavazují se jimi řídit. 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i během trvání soutěže, změnit pravidla. Jakékoliv změny 
pravidel budou vhodným způsobem uveřejněny na internetových stránkách organizátora.  

Soutěžící bere na vědomí, že mu nevzniká právní nárok na výhru, a není tak oprávněn ji vymáhat 
prostřednictvím obecných soudů České republiky či jiným způsobem.  

Výherce nemá nárok na vyplacení hodnoty výhry ve formě peněžní hotovosti nebo jiného 
alternativního plnění.  

Organizátor neodpovídá za jakékoliv věcné či právní vady výhry.  
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Pravidly neupravená práva a povinnosti organizátora a soutěžících se řídí právním řádem České 
republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.  

Pokud je jakékoliv ustanovení těchto pravidel neplatné nebo se jím stane, organizátor si vyhrazuje 
právo jej nahradit tak, aby se významově co nejméně odchýlilo od ustanovení původního, avšak 
splňovalo zákonné podmínky. Pokud je jakékoliv z ustanovení těchto pravidel neplatné nebo se jím 
stane, neplatnost části pravidel nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto pravidel.  

Organizátor má právo změnit nebo upravit tato pravidla, popřípadě i výhry, a to bez udání důvodu 
s účinností ode dne zveřejnění na internetových stránkách organizátora. 

 

V Brandýse nad Labem, dne 1. 1. 2020 


