PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE ŠKODA AUTO ČR HRDĚ
FANDÍME NAŠIM NA CESTĚ ZA VÍTĚZSTVÍM
Pravidla Soutěže
Předmětem tohoto dokumentu jsou pravidla vztahujících se k Soutěžní akci
,,ŠKODA AUTO ČR - Hrdě fandíme našim na cestě za vítězstvím“ (dále jen „Soutěž“).
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže
(dále jen „Pravidla Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje změnu Pravidel Soutěže.
Pořadatel Soutěže
Pořadatelem Soutěže 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 (dále jen
„Pořadatel“).
Provozovatel Soutěže
Provozovatel Soutěže je společnost Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí
537/4, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha, IČO: 28525001, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 14792 (dále jen
„Provozovatel“).
Doba a místo trvání Soutěže
Soutěžní akce ,,ŠKODA AUTO ČR - Hrdě fandíme našim na cestě za vítězstvím“ bude
realizována v termínu od 17. 4. 2019 do 26. 5. 2019 (dále také jen jako ,,Doba
trvání Soutěže‘‘). Místem konání je Česká republika.
Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let nebo osoba mladší 18 let se
souhlasem svého zákonného zástupce, jež se do Soutěže zapojila správným
zodpovězením soutěžních otázek prostřednictvím zpráv ŠKODA Facebook
Messenger

bota

na

oficiálním

profilu

ŠKODA

Česká

republika

https://www.facebook.com/skoda.cz/, která má doručovací adresu a kontaktní
číslo od telefonního operátora (předvolba +420) v České republice, je registrovaná
na sociální síti Messenger, která je plně svéprávná, dodrží všechna pravidla
Soutěže, není zaměstnancem Pořadatele nebo odborného útvaru/oddělení

organizujícího Soutěž na straně Provozovatele ani osobou jim blízkou, tj. osobou
tvořící s nimi domácnost a osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „účastník“).
Zodpovězením soutěžních otázek prostřednictvím zpráv ŠKODA Facebook
Messenger bota v Době trvání Soutěže účastník souhlasí se svou účastí v Soutěži a
s těmito Pravidly Soutěže. Jeden účastník Soutěže se může Soutěže zúčastnit pouze
pod svou osobou s jedním soutěžním účtem. V případě, že by účastník založil více
soutěžních účtů, je Provozovatel po dohodě s Pořadatelem oprávněn takového
účastníka ze Soutěže vyřadit. Ze Soutěže budou bez dalšího vyřazeni všichni
účastníci, kteří nesplní podmínky účasti v Soutěži uvedené v těchto pravidlech
Soutěže nebo tato pravidla poruší.
Mechanika
Účastník se do Soutěže zapojí správným zodpovězením alespoň 1 soutěžní otázky.
Nově příchozí účastník Soutěže v Době trvání Soutěže obdrží vždy set 5
základních soutěžních otázek. Za každou správně zodpovězenou otázku získává
účastník soutěžní puk. Puky za správné odpovědi jsou účastníkovi přiřazovány po
celou Dobu trvání Soutěže a celkový počet soutěžních puků je průběžně
aktualizován v databázi účastníků. Účastník je o počtu soutěžních puků průběžně
informován. Za špatně zodpovězené otázky účastník neztrácí soutěžní puky.
Během Doby trvání Soutěže Provozovatel Soutěže zašle účastníkům dalších 10 adhoc soutěžních otázek, za které účastník může získat další soutěžní puky.
Provozovatel si vyhrazuje právo nezmiňovat termíny zveřejnění ad-hoc soutěžních
otázek po dobu trvání Soutěže.
Účastník má možnost zvýšit počet soutěžních puků sdílením Soutěže mezi své
přátele sociální sítě Facebook Messenger. Účastník po dobu trvání Soutěže může
získat denně maximálně 1 soutěžní puk za sdílení Soutěže přátelům.
Účastník má možnost získat 1 soutěžní puk navíc při návštěvě showroomu Škoda
od 29.4. - 26. 5. 2019
Celkem má účastník šanci získat v průběhu Doby trvání Soutěže celkem 56
soutěžních puků do slosování o výhry.
(5 základních soutěžních otázek, 10 ad-hoc soutěžních otázek, 40 dní na sdílení
Soutěže mezi přátele v době trvání Soutěže, 1 puk za návštěvu zákaznického
centra)

Z databáze účastníků jsou během Doby trvání Soutěže náhodně losovány soutěžní
puky, které jsou odměňovány výhrami, které jsou blíže specifikovány v sekci Výhry
těchto pravidel Soutěže.
Čím více má účastník nasbíráno soutěžních puků, tím větší má ve slosování šanci
na výhru v Soutěži.
Slosování jednotlivých výher probíhá v předem vymezených 19 dnech doby trvání
Soutěže:
TERMÍN SLOSOVÁNÍ
PŘIDĚLENÉ VÝHRY
29. 4.
1 účastník získají VÝHRU 1
1 účastník získá VÝHRU 2
2 účastníci získá VÝHRU 3
1 účastník získá VÝHRU 4
1 účastník získá VÝHRU 5
1 účastník získá VÝHRU 6
1 účastník získá VÝHRU 7
1 účastník získá VÝHRU 8
1 účastník získá VÝHRU 9
1 účastník získá VÝHRU 10
10. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11
11. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11
12. 5. 7 účastníků získá VÝHRU 13
13. 5. 8 účastníků získá VÝHRU 13
14. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11
15. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11
16. 5. 50 účastníků získá VÝHRU 14
17. 5. 50 účastníků získá VÝHRU 14
18. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11
19. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11
20. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11
21. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11
22. 5. 30 účastníků získá VÝHRU 11

23. 5. 60 účastníků získá VÝHRU 11
24. 5. 60 účastníků získá VÝHRU 11
25. 5. 60 účastníků získá VÝHRU 11
26. 5. 60 účastníků získá VÝHRU 11
27. 5. 1 účastník získá VÝHRU 12
Po slosovaní o výhry Soutěže přijde účastníkům notifikace s informací o výhře
nebo prohře do zprávy ŠKODA Facebook Messenger bota. Účastníkem nasbírané
soutěžní puky během doby trvání Soutěže setrvávají v databázi do konce Doby
trvání Soutěže.
Každý účastník Soutěže má šanci získat během Doby trvání Soutěže maximálně 5
výher (Výhru 1 - 10, Výhru 11, Výhru 12, Výhru 13 a Výhru 14). Pokud účastník
získal během Doby trvání Soutěže výhru 11, automaticky je vyřazen z následujících
slosování o výhru 11 během doby trvání Soutěže. Pokud účastník získal během
Doby trvání Soutěže výhru 13, automaticky je vyřazen z následujících slosování o
výhru 13 během doby trvání Soutěže. Pokud účastník získal během Doby trvání
Soutěže výhru 14, automaticky je vyřazen z následujících slosování o výhru 14
během doby trvání Soutěže.
Pokud účastník Soutěže během Doby trvání Soutěže získá výhru, je povinen na
základě dotazu ze strany Pořadatele přes zprávy ŠKODA Facebook Messenger
poskytnout Provozovateli Soutěže kontaktní údaje: jméno, příjmení, email,
telefonní číslo a úplnou doručovací adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ). V
případě, že účastník neuvede kontaktní údaje v požadovaném rozsahu,
Provozovatel tohoto účastníka bez jakékoliv náhrady ze Soutěže vyřadí. Účastník
sdílením kontaktních údajů v Soutěži výslovně uděluje souhlas se zpracováním
osobních údajů za podmínek uvedených níže (viz Souhlas se zpracováním
osobních údajů) na základě oprávněného zájmu předání výhry.
V případě, že nebude ve slosování možné vylosovat celkový počet účastníků, výhry,
pro které nebyl vylosován výherce propadají Pořadateli.
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly
Soutěže, nebudou do Soutěže zaraženy, resp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže,
že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v Soutě ži, např . v dů sledku
nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez
náhrady Pořadateli. Pořadatel a Provozovatel si tedy vyhrazují právo vylouč it ze

Soutě že úč astníky nebo neudělit výhry (výhry v takovém případě propadnou bez
náhrady pořadateli) zejména takovým účastníkům, kteř í se dopustí porušení
Pravidel Soutě že nebo podvodného, nekalého či nečestného jednání, či účastníky,
kteří poruší příslušné právní předpisy, dobré mravy či fair-play či dobré jméno
pořadatele nebo organizátora či pravidla sociální sítě Facebook, a to i
prostřednictvím třetích osob, a to i v př ípadě , pokud vznikne i jen důvodné
podezření na takové jednání nebo pochybnosti o čestném způ sobu získání úč tenek
ze strany soutě žících.
Výhry
Soutěží se celkem o 637 výher. Výhry jsou určeny pouze pro osobní účely.

· 1x VÝHRA 1
Jako výhra 1 je označen set 3 nepřenosných vstupenek na zápas o zlato na MS IIHF
v ledním hokeji 2019 dne 26. 5. od 20:15 v Bratislavě
1x VÝHRA 2
Jako výhra 2 je označen set 2 nepřenosných vstupenek na zápas o zlato na MS IIHF
v ledním hokeji 2019 dne 26. 5. od 20:15 v Bratislavě
· 2x VÝHRA 3
Jako výhra 3 je označen set 2 nepřenosných vstupenek na zápas o bronz na MS IIHF
v ledním hokeji 2019 dne 26. 5. od 15:15 v Bratislavě
· 1x VÝHRA 4
Jako výhra 4 je označen set 2 nepřenosných vstupenek na zápas o bronz na MS IIHF
v ledním hokeji 2019 dne 26. 5. od 15:15 v Bratislavě
· 1x VÝHRA 5
Jako výhra 5 je označen set 2 nepřenosných vstupenek na zápas Semifinále 1 na MS
IIHF v ledním hokeji 2019 dne 25. 5. od 15:15 v Bratislavě
· 1x VÝHRA 6
Jako výhra 6 je označen set 2 nepřenosných vstupenek na zápas ČR – Rakousko na
MS IIHF v ledním hokeji 2019 dne 19. 5. od 16:15 v Bratislavě
· 1x VÝHRA 7
Jako výhra 7 je označen set 3 nepřenosných vstupenek na zápas ČR – Rakousko na
MS IIHF v ledním hokeji 2019 dne 19. 5. od 16:15 v Bratislavě

· 1x VÝHRA 8
Jako výhra 8 je označen set 2 nepřenosných vstupenek na zápas ČR – Itálie na MS
IIHF v ledním hokeji 2019 dne 17. 5. od 20:15 v Bratislavě
· 1x VÝHRA 9
Jako výhra 9 je označen set 3 nepřenosných vstupenek na zápas ČR – Itálie na MS
IIHF v ledním hokeji 2019 dne 17. 5. od 20:15 v Bratislavě
· 1x VÝHRA 10
Jako výhra 10 je označen set 3 nepřenosných vstupenek na zápas ČR – Lotyšsko na
MS IIHF v ledním hokeji 2019 dne 16. 5. od 20:15 v Bratislavě
· 510x VÝHRA 11
Jako výhra 11 je označen originální zápasový dres české hokejové reprezentace s
logem "lev Český hokej" na prsou
· 1x VÝHRA 12
Jako výhra 12 je označeno zapůjčení vozu ŠKODA SCALA na dobu dvou (2) měsíců,
kde právo určení měsíců zápůjčky je na straně Pořadatele.
· 15x VÝHRA 13
Jako výhra 13 je označen set 2 vstupenek do ŠKODA Muzea a rodného domu
Ferdinanda Porscheho
(platné do konce roku 2019)
· 100x VÝHRA 14
Jako výhra 14 je označena kniha We Love Hockey
Výhry není možné vyměnit za peněžité ani jiné plnění nebo požadovat vydání jiné
výhry než té, která je určena Pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit
deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit
podmínky předání výhry.
Distribuce a předání výher
Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele Soutěže.
Výhry 1 - 10 budou mezi výherce distribuovány do 30. 4. prostřednictvím
doporučené zásilky České pošty na kontaktní údaje účastníka.
Výhry 11 budou mezi výherce distribuovány přes dealerské partnery ŠKODA AUTO
ČR. Účastník Soutěže v kontaktních údajích vybere dealerského partnera, u kterého
si výhru chce vyzvednout.

Výhry bude možné si u partnerů vyzvednout osobně v období od 10. 6. – 30. 6.
2019.
Výhra 12 bude výherci předána osobně v Zákaznickém centru ŠKODA AUTO na
adrese tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, prokázáním jeho
totožnosti občanským průkazem na místě předání výhry. Výherce není povinen
výhru přijmout.
Výhry 13 budou mezi výherce distribuovány do 30. 6. prostřednictvím doporučené
zásilky České pošty na kontaktní údaje účastníka.
Výhry 14 budou mezi výherce distribuovány přes dealerské partnery ŠKODA AUTO
ČR. Účastník Soutěže v kontaktních údajích vybere dealerského partnera, u kterého
si výhru chce vyzvednout.
Výhry bude možné si u partnerů vyzvednout osobně v období od 10. 6. – 30. 6.
2019.
Pořadatel (vyjma VÝHRY 12) ani Provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za
jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za vady výher a neodpovídá
za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v
souvislosti s užíváním výhry. Výhry není možné reklamovat u Pořadatele ani u
Provozovatele.
Pořadatel ani Provozovatel neodpovídají za nedoruč ená oznámení o výhř e ani za
doruč ení těchto oznámení po lhů tě stanovené v tě chto Pravidlech Soutěže z
důvodu nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných dů vodů mimo jeho kontrolu.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech Soutěže (letáky, plakáty, webové
stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Účastí v Soutěži, tj. zapojením se do Soutěže prostřednictvím ŠKODA Facebook
Messenger bota, každý účastník souhlasí, že nejen v případě získání výhry v této
Soutěži, je Pořadatel, a dle jeho pokynů i Provozovatel, oprávněn použít jeho
identifikační údaje v rozsahu název uživatele na Messengeru, jméno a příjmení,
emailová adresa, poštovní adresu, telefonní číslo a PSČ pro tyto účely:
a) vyhodnocení Soutěže, identifikace výherce a realizace výhry;
b) marketingové účely Pořadatele bez nároku výherce na jakékoli protiplnění,
přičemž Soutěžící v případě získání výhry v této Soutěži souhlasí se zveřejněním
svého jména a příjmení na internetových stránkách propagujících činnost,

produkty nebo služby Pořadatele a dále na sociální síti Youtube, Facebook,
Instagram nebo Twitter v rámci propagace činnosti a služeb Pořadatele.
Soutěžící uděluje souhlas podle tohoto článku na dobu nezbytnou pro vyhodnocení
výsledků Soutěže, předání a realizaci výhry, případně do odvolání souhlasu.
Výherce přijetím výhry uděluje svůj souhlas dle tohoto článku na dobu nezbytně
nutnou, nejdéle však na dobu jednoho (1) roku, za účelem ochrany oprávněných
zájmů Pořadatele a Provozovatele.
Soutěžící je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné
zasláním emailu na emailovou adresu Provozovatele hello@peppermint.cz nebo
zasláním písemného odvolání souhlasu na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním
svého souhlasu ztrácí účastník nárok na výhru v Soutěži.
Osobní údaje jsou od účastníků získávány na základě soukromé zprávy zaslané
prostřednictvím sociální sítě Messenger, kterou účastníci jako subjekt údajů zašle
Provozovateli Soutěže při potvrzení zájmu o výhru. Osobní údaje účastníků
Soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi
Pořadatele jako správce, popř. Provozovatele, jako zpracovatele, kdy Pořadatel a
Provozovatel uzavřou příslušnou smlouvu o ochraně osobních údajů soutěžících.
Veškerá data jsou ukládána v digitální formě a zpracovávána manuálně.
Ochrana osobních údajů soutěžících se řídí platnou legislativou, zejména
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
na základě souhlasu Soutěžícího, Soutěžící může tento souhlas bezplatně kdykoliv
odvolat, má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu či výmaz
těchto údajů. V případě pochybností o dodržování práv se Soutěžící může obrátit
na Pořadatele jako správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Změna Pravidel Soutěže, odpovědnost a odvolání Soutěže
Pravidla Soutěže jsou přístupná na Facebookovém profilu ŠKODA Česká republika
https://www.facebook.com/skoda.cz/v sekci Poznámky.
Pořadatel má právo jednostranně měnit Pravidla Soutěže, jakož i Dobu konání
Soutěže, včetně práva přerušení Soutěže, zrušení Soutěže, zkrácení Soutěže apod.;
toto právo může Pořadatel uplatnit kdykoli před i po uplynutí Doby konání
Soutěže.

Změna Pravidel Soutěže bude uveřejněna stejným způsobem jako Pravidla
Soutěže. Změny Pravidel Soutěže se stávají účinnými okamžikem zveřejnění,
nebude-li ve změně stanoveno jinak. Zrušení Soutěže před uplynutím Doby konání
Soutěže je Pořadatel povinen oznámit stejným způsobem jako uveřejnění Soutěže.
Pokud Pořadatel uplatní právo na zrušení Soutěže podle těchto Pravidel, žádnému
ze soutěžících nevznikne vůči Pořadateli jakýkoli (i) nárok na výhru, (ii) nárok na
náhradu škody ani (iii) žádný jiný nárok jakékoli povahy.
Závěrečná ustanovení
Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti výhrad soutěžícího či výherce vůči
průběhu a výsledku Soutěže.
Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za stav či kvalitu výher, výhry nejsou ve
smyslu občanského zákoníku soudně vymahatelné a soutěžící nemůže požadovat
finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možno vyměnit za hotovost ani
požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.
Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je
dodržovat.
Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v
Soutěži (především funkčnost sociální sítě Messenger, sítě Internet, doručení emailu, zpráv apod.).
Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, zpoždění nebo poškození výhry
zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou
obdobného typu.
Pořadatel neodpovídá za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Soutěži či s
používáním výher.
Pořadatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoli újmu, která výherci vznikne v
souvislosti s použitím výhry.
Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel Soutěže stanou neplatnými,
neúčinnými nebo spornými v důsledku změny všeobecně závazných právních
předpisů, použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je svou
povahou a účelem nejbližší. Tato Pravidla Soutěže se řídí a budou vykládána v
souladu právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 17. 4. 2019

V Praze dne 15. 4. 2019

