
 

 

 

 

Pravidla soutěže  

“Vyhrajte SUV Dacia Duster na týden” 

 

Smyslem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhrajte SUV 

Dacia Duster na týden“ (dále jen „Soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který upravuje pravidla 

uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.  

Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu 

s těmi Pravidly. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto 

dokumentu. 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

Pořadatelem Soutěže je společnost Renault Česká republika, a. s., se sídlem Praha 8, IBC Pobřežní 3, 

PSČ 180 00, IČ: 601 92 801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 2277 (dále jen „Pořadatel“). 

Partnery Soutěže jsou autorizovaní prodejci Dacia na území České republiky, jejich seznam je uložen u 

pořadatele soutěže a rovněž na www.dacia.cz/prodejni-a-servisni-sit/ (dále rovněž jen „Partneři“). 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž se koná v období od 1. 9. 2015 od 00:00 hodin do 30. 9. 2015 23:59 hodin (dále jen „doba konání 

Soutěže“) na území České republiky. 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Účastníkem Soutěže se může stát výhradně fyzická osoba starší 18 let s pobytem a doručovací adresou 

na území České republiky, která je vlastníkem platného řidičského oprávnění skupiny „B“ (dále také 

"účastník" nebo "soutěžící"), která splní podmínky Soutěže dle těchto Pravidel. 

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, 

která je zaměstnancem Pořadatele, výhra se nepředá. Dále jsou ze soutěže vyloučeny jakékoli další 

osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se 

výhercem stane osoba, která se podílela na vývoji nebo organizaci této soutěže, nebo osoba jí blízká, 

výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22, zákona č. 89/2012, 

občanský zákoník v platném znění. Stejně tak se výhra nepředá 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, zejména pokud zjistí, že 

soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv 

způsobem. 

http://www.dacia.cz/prodejni-a-servisni-sit/


4. PODMÍNKY A PRINCIP SOUTĚŽE 

Účastník se do soutěže zapojí tím, že v průběhu doby konání soutěže splní následující podmínky: 

- Navštíví akci Dacia Roadshow 2015 pořádanou ve spolupráci s některým z Partnerů soutěže 

v době konání Soutěže  

- Řádně vyplní soutěžní formulář, včetně odpovědi na soutěžní otázku, který na místě na 

vyžádání dostane od autorizovaného prodejce Dacia nebo jiné oprávněné osoby pověřené 

autorizovaným prodejcem Dacia. 

- Odevzdá vyplněný soutěžní formulář prodejci či jiné oprávněné osobě pověřené autorizovaným 

prodejcem Dacia. Datum musí být spadat do vymezeného časového úseku v době konání 

Soutěže. 

Každý účastník soutěže se může zúčastnit vždy jednou. Duplicitní záznamy budou ze soutěže vyloučeny. 

Soutěžní otázka je následující: “Kolik prodala značky Dacia vozidel od 1. ledna 2004 do 30. června 

2015?” 

Kritériem vyhodnocení soutěže je přesnost odpovědi na soutěžní otázku. Výherci soutěže se stanou ti tři 

účastníci, jejichž odpovědi na soutěžní otázku budou správné nebo nejbližší odpovědi správné. V případě, 

že dva či více účastníků odpoví správně nebo jejich odpověď bude shodně nejbližší správné odpovědi, je 

v pořadí, utvořeném dle kritéria přesnosti, upřednostněn ten účastník, který odevzdal soutěžní formulář 

dříve, a to na základě porovnání data a času přijetí soutěžního formuláře prodejcem či odpovědnou 

osobou. 

Ve sporných případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 

Do celkového počtu prodaných vozidel se započítávají všechny nové vozidla značky Dacia zaregistrované 

na území České republiky v období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2015. 

Jediná a správná odpověď na soutěžní otázku je vypočtena na základě údajů publikovaných Svazem 

dovozců automobilů – SDA, se sídlem Kubánské nám. 11, 100 00 PRAHA 10. 

5. VÝHRA V SOUTĚŽI  

Výhrou v Soutěži je zapůjčení vozidla DACIA Duster na týden u některého z Partnerů soutěže, a to 

pokaždé pro 3 různé výherce. Přesnou specifikaci vozidla (model, výbavu) určí Pořadatel. Pohodnné 

hmoty nejsou součástí výhry. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky 

související s užíváním výhry. 

Jména výherců budou uveřejněna na soutěžní webové stránce www.dacia.cz/roadshow. 

Soutěžící - výherce bude kontaktován Pořadatelem, jeho pověřeným zástupcem do 14 dnů od ukončení 

doby trvání Soutěže, který s ním domluví termín a místo předání výhry u některého z Partnerů. V případě, 

že se ve výše uvedené lhůtě nepodaří domluvit na termínu čerpání výhry z důvodů na straně soutěžícího - 

výherce, zaniká nárok na získání této výhry.  

Výhru je nutné uplatnit v rámci následujících 3 měsíců po uplynutí trvání Soutěže. Výherci mají povinnost 

u Partnera soutěže potvrdit protokol o převzetí výhry. 

http://www.dacia.cz/roadshow


Výhry budou výhercům předány osobně u jednoho z Partnerů soutěže. Nevyzvedne-li si výherce výhru 

v dohodnutý den, nebo se zřekne výhry, jeho výhra bude nabídnuta dalšímu soutěžícímu. 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru není možné alternativně 

vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou. 

Výherci odpovídají za škodu vzniklou na zapůjčeném vozidle Dacia Duster a osobách po dobu čerpání 

výhry, a to nad rámec sjednaného pojištění na voze způsobené během provozu od okamžiku převzetí. 

Vzniklé škody nad rámec sjednaného pojištění se přejímající zavazuje uhradit vlastníkovi vozu v plném 

rozsahu. Spoluúčast činí 10 %, minimálně však 10 000 Kč.  

6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně 

dodržovat. 

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen 

„Údaje“) do databáze Pořadatele - Renault Česká republika, a.s., se sídlem Praha 8, IBC Pobřežní 3, 

PSČ 180 00, IČ: 601 92 801 (dále jen „Správce“) a příslušného Partnera, a s jejich následným 

zpracováním prostřednictvím pověřeného zpracovatele pro marketingové účely Správce, 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, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti. V rozsahu a pro účely výše uvedené je 

Správce oprávněn předávat osobní údaje svým smluvním partnerům v rámci autorizované sítě prodejců a 

servisů RENAULT a DACIA a dále v rámci skupiny RENAULT, a to rovněž do jiných států v EU. Účastník 

bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že 

svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv odvolat písemným podáním (bližší informace na 

www.renault.cz/pravni-informace), má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto 

osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. 

Účastníci Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu 

s § 84 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a adresu 

výherce soutěže v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele a 

příslušného Partnera v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být 

pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce Soutěže, a 

to po dobu 5 let od ukončení Soutěže. Svou účastí v soutěži uděluje účastník soutěže Pořadateli a 

Partnerům soutěže bezplatné svolení k užití příspěvků s osobními atributy k jejich publikování v 

časopisech Pořadatele a Partnera soutěže a tištěných materiálech Pořadatele a partnera soutěže, dále k 

jejich umístění v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních 

materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní, včetně práva k 

poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě. 

7. DALŠÍ USTANOVENÍ 

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné závazky jiné než uvedená v těchto Pravidlech 

a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele.  

Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky. 

Bude-li mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka 

Soutěže či jiné osoby, která účastníku Soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k 
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takovému jednání dojde, bude účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání 

účastníka Soutěže či jiné osoby, která účastníku Soutěže napomohla, či mohla napomoci k výhře v 

rozporu se těmito pravidly.  

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její 

Pravidla.  

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a Pravidlech, bude toto učiněno písemně ve formě 

dodatku a zveřejněno stejným způsobem jako tato Pravidla. Účinnost této změny nastává okamžikem 

zveřejnění dle předchozí věty. 

Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžní výhry soudní cestou je vyloučeno. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu 

a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta 

tak, aby mohla být výhercům předána v souladu s pravidly Soutěže. 

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.dacia.cz/roadshow zároveň jsou uložena v 

písemné podobě v sídle Pořadatele. 

Tato pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení, a účinná ode dne zahájení Soutěže, tj. od 01.09 2015. 
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