Úplná pravidla Promo akce „Natankuj a vyhraj VW California“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce „Natankuj a vyhraj VW
California“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené
Promo akce, obsažená v propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou
být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Soutěž probíhá na území České republiky.
Tato pravidla jsou členěna na
část A. Úvodní ustanovení;
část B. Podrobná pravidla akce.
Část A
Úvodní ustanovení
1.

Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem Promo akce „Natankuj a vyhraj VW California“
(dále jen „Promo akce”, „akce“ nebo „soutěž“) je společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se
sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430 (dále jen „Organizátor”).

2.

Kontaktní adresa Organizátora (dále jen „kontaktní adresa“) je: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. –
BENZINA, odštěpný závod, Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4

3.

Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami Promo akce (dále jen „Pravidla”).

4. Provozovatelem a technickým správcem Promo akce je společnost Shipmall s.r.o. se sídlem:
Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 10728899 (dále jen „Provozovatel“).
5. Výhry:
Specifikace vedlejších výher a hlavní výhry jsou uvedeny v části B., odst. 4 a odst. 5 těchto
Pravidel.
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Část B
Podrobná pravidla akce
1. Podmínky účasti
a) Promo akce se mohou účastnit pouze fyzické osoby - spotřebitelé (dále jen „účastník“).
V případě kteréhokoliv účastníka mladšího 18 let je Organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv
písemné potvrzení o tom, že takový účastník disponuje písemným souhlasem svého zákonného
zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že
takové potvrzení nebude předloženo, je Organizátor oprávněn daného účastníka ze soutěže
vyloučit; případný nárok takového účastníka na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.
b) Z účasti v Promo akci jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému) Organizátora a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, provozovatelé
čerpacích stanic Benzina na území ČR a jejich zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému), jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému)
agentur, které se podílejí na přípravě a realizaci Promo akce včetně Provozovatele, a také
všechny další osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění. S nákupem na účet třetí osoby se nelze zúčastnit.
2. Místo a doba konání Promo akce; Výjimky z konání Promo akce
a) Promo akce se koná v době od 11. 4. 2022 00:00:00 hod. do 3. 7. 2022 23:59:59 hod. včetně
(dále jen „doba konání akce“) na území České republiky prostřednictvím všech čerpacích
stanic Benzina Orlen (dále jen „ČS Benzina Orlen“ nebo „místo konání akce“).
b) Kódy vydané na ČS Benzina Orlen lze uplatnit pouze způsobem dle části B, bodu 3 b) těchto
Pravidel (tedy zasláním SMS na tel. č. 736 363 363 nebo na akčním webu
www.soutezbenzinaorlen.cz).
3. Účast v Promo akci:
a) Účastník se Promo akce zúčastní tak, že v době konání akce na místě konání akce jednorázově
natankuje a zaplatí minimálně 30 litrů pohonných hmot (mimo LPG, CNG a vodíku) (dále také
„akční nákup“), za což na pokladně ČS Benzina Orlen obdrží pokladní doklad o nákupu účtenku (dále jen „Účtenka”), na které bude uveden v její spodní části unikátní kód (dále jen
„akční kód” či jen „kód“). Akční nákup musí být uskutečněn na jednu Účtenku. Pokud dojde
k rozdělení platby a ani jedna z Účtenek nebude obsahovat minimální požadované množství
pohonných hmot, akční kód nebude na takové účtence uveden.
b) Následně účastník Promo akce zaregistruje v době konání akce Účtenku s akčním kódem.
Registrace účtenky je možná dvěma způsoby, a to:
1. zadáním akčního kódu na internetových stránkách www.soutezbenzinaorlen.cz (dále
jen „akční web“ nebo „soutěžní web“) nebo
2. zasláním akčního kódu přes SMS na telefonní číslo 736 363 363.
Ad 1. Soutěž prostřednictvím akčního webu
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K úspěšné registraci Účtenky prostřednictvím akčního webu je účastník povinen vyplnit
pravdivě všechna povinná pole do zde umístěného registračního formuláře (email a
telefonní číslo), zadat kód z Účtenky a potvrdit souhlas s pravidly akce a zásadami
ochrany a zpracování osobních údajů pro účely této akce. Za účastníka, a tedy i vlastníka
Účtenky je považována osoba, jejíž údaje byly vyplněny v registračním formuláři.
Účastníci mohou použít kódy ze všech Účtenek, které obdrží za jednotlivé akční nákupy.
Účastníci jsou tak oprávněni registrovat neomezené množství kódů z Účtenek, ale smí
použít jednotlivou Účtenku a její unikátní kód vždy pouze k jedné registraci. V případě,
že bude do akce zaslán kód příslušející konkrétní akční Účtence opakovaně, jedním či
více účastníky, bude do akce zařazena pouze první registrace kódu této Účtenky a na
ostatní takové registrace nebude brán zřetel. Registrace Účtenky na
www.soutezbenzinaorlen.cz není zpoplatněna. Účastník Promo akce je povinen uvést
při registraci pravdivé a úplné údaje. Pokud byť jen jedna z položek registračního
formuláře nebude vyplněna pravdivými a/nebo úplnými údaji, bude takový účastník
z Promo akce vyloučen. Pro účely vyhodnocení Promo akce je účastník identifikován na
základě telefonního mobilního čísla, s nímž se zapojil do akce (tedy toho telefonního
čísla, které uvedl v registračním formuláři při zadávání akčního kódu na
www.soutezbenzinaorlen.cz ).
Ad 2. Soutěž prostřednictvím SMS
K úspěšné registraci Účtenky prostřednictvím SMS je účastník povinen zaslat SMS na
telefonní číslo 736 363 363. Tvar SMS:
BENZINAmezeraKODUCTENKY (např. BENZINA 012345678912345)
●
●

kdy BENZINA značí klíčové slovo, které identifikuje danou soutěž. Bez uvedení
klíčového slova nebude SMS zařazena do soutěže.
kdy KODUCTENKY značí akční kód prokazující nákup min 30 l pohonných hmot
v rámci jednoho akčního nákupu.

Za každou odeslanou SMS bude soutěžícímu operátorem příslušné mobilní sítě účtován
poplatek dle smluvního tarifu soutěžícího. Odpovědní SMS hradí Organizátor.
Provozovatelem SMS systému je Provozovatel. SMS nelze zasílat prostřednictvím
webového rozhraní, pevné linky nebo SMS brány.
Za účastníka, a tedy i vlastníka Účtenky, je považována osoba, z jejíhož telefonního čísla
byla odeslána soutěžní SMS. Účastníci mohou použít kódy ze všech Účtenek, které
obdrží za jednotlivé akční nákupy. Účastníci jsou tak oprávněni registrovat neomezené
množství kódů z Účtenek, ale smí použít jednotlivou Účtenku a její unikátní kód vždy
pouze k jedné registraci. V případě, že bude do akce zaslán kód příslušející konkrétní
akční Účtence opakovaně jedním či více účastníky, bude do akce zařazena pouze první
registrace kódu této Účtenky a na ostatní takové registrace nebude brán zřetel. Pro účely
vyhodnocení Promo akce je účastník identifikován na základě telefonního čísla, s nímž
se zapojil do akce (tedy toho telefonního čísla, ze kterého zaslal soutěžní SMS).
Společná ustanovení pro účast v akci:
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Účastník Promo akce je povinen uchovat všechny registrované Účtenky za účelem
pozdějšího ověření, a to i takové, které byly v danou chvíli vyhodnoceny jako nevýherní
(účastník se může stát náhradním výhercem nebo výhercem hlavní ceny). Nepředloží-li
účastník akce v případě výhry scan originálu Účtenky s příslušným kódem poté, co jej k
tomu Organizátor vyzval, nevzniká mu nárok na výhru v Promo akci. Účastníkem
registrované Účtenky musí být uchovány a v případě výhry předloženy ve formátu a
rozsahu, v jakém byly vydány obsluhou ČS Benzina Orlen při provedení akčního
nákupu. Účtenka tedy musí být celá, neporušená a údaje na ní musí být jednoznačně
čitelné (Účtenka tedy musí obsahovat jak část, ve které jsou uvedeny údaje o
provedeném akčním nákupu, tak část s akčním kódem). V případě, že účastník
předloží Účtenku, která neodpovídá podmínkám uvedeným v těchto Pravidlech,
účastníkovi nevzniká nárok na výhru v akci.
Účastník může v případě potřeby využít infolinku tel: 495 855 452 nebo email
info@soutezbenzina.cz, přičemž tyto jsou k dispozici v pracovní dny PO-PÁ 9:00-17:00h.
4. Výhry a Mechanika výběru výherců
Do akce jsou vloženy následující výhry:
hlavní výhra:
automobil Volkswagen California 6.1 Beach TDI DSG (dále také „automobil“); bližší specifikace
automobilu je obsažena v čl. 5 těchto Pravidel.
vedlejší výhry:
200x pikniková deka T1 z kolekce Heritage (dále také „pikniková deka“)
500x tankovací karta na palivo Grand Karta v hodnotě 1000 Kč (dále také „Grand Karta“ nebo
„tankovací karta“)
1 000x kšiltovka s logem VW (dále také „kšiltovka“)
Mechanika Promo akce pro získání vedlejší výhry:
Promo akce je založena na principu tzv. šťastných chvilek, tedy přesně určených výherních okamžiků
ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS (dále jen „šťastná chvilka“). Každé šťastné chvilce je
dopředu přiřazen konkrétní druh vedlejší výhry. Výhru získá ten účastník, který zcela a řádně splní
pravidla Promo akce a zaregistruje kód z Účtenky jako první v pořadí od okamžiku, kdy nastane
příslušná šťastná chvilka (včetně). To znamená, že výhercem takové výhry se vždy stane ten
účastník, který provede svou registraci do akce jako první v okamžiku šťastné chvilky, resp. jako první
v pořadí v čase následujícím od okamžiku, kdy nastane šťastná chvilka. O výhře v této Promo akci
tedy rozhoduje rychlost a přesnost registrace do této akce. V případě, že by se v době od jedné
šťastné chvilky do následující šťastné chvilky nezapojilo platně do akce dostatečné množství
účastníků pro přidělení všech vedlejších výher určených pro příslušnou šťastnou chvilku, připadnou
z tohoto důvodu nepřidělené výhry těm účastníkům, kteří se do akce zaregistrovali v časech nejblíže
předcházejících okamžiku příslušné šťastné chvilky. Po celou dobu trvání akce se uskuteční 1700
šťastných chvilek, které určí výherce vedlejších výher. Šťastné chvilky budou pro celé období akce
vygenerovány a uschovány u Organizátora Promo akce před začátkem Promo akce.
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Mechanika Promo akce pro získání hlavní výhry:
Výherce hlavní výhry určí losování, které proběhne první den po ukončení Promo akce, tj. 4. 7. 2022.
Do losování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří platně zaregistrovali kdykoliv v době konání akce
kód Účtenky (podle čl. 3 těchto Pravidel), a to bez ohledu na to, zda tito soutěžící případně získali též
nějakou vedlejší výhru nebo nikoliv. Každý soutěžící bude do slosování o hlavní výhru zařazen
tolikrát, kolik Účtenek v souladu s těmito Pravidly registroval do Promo akce. Za výherce hlavní výhry
je považován účastník, který kód vylosované Účtenky do Promo akce platně zaregistroval.

Společná ustanovení pro výherce a výhry v akci:
Každý jednotlivý účastník může získat v době konání celé akce maximálně 1 výhru od každého druhu
výhry (1x piknikovou deku a 1x Grand Kartu a 1x kšiltovku). Získání výhry dle předchozí věty ale
nebrání výhře automobilu. Hlavním identifikátorem výherce je telefonní číslo.
V případě výhry jsou výherci kontaktování Organizátorem a vyzváni k doložení soutěžní Účtenky
(popř. Účtenek) k ověření nároku na výhru. Předání výher probíhá způsobem specifikovaným v čl. 6
těchto Pravidel.
5. Specifikace hlavní výhry
Hlavní výhrou je automobil Volkswagen California 6.1 Beach TDI DSG v následující specifikaci a
výbavě. Organizátor si vyhrazuje právo vyměnit zde specifikovaný automobil za jiný automobil
alespoň ve stejné hodnotě.
Základní údaje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Objem motoru: 1968 ccm
Výkon kW/k: 150/204
Převodovka: DSG 7 rychlostní
Modelový klíč: SHCDH7W0
Barva vozidla: Bílá Candy/černá střecha Černá
Barva potahů: Látka Kód barvy: B4A1 /GU
Palivo: Diesel
Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 8,1 l/100km
Hodnota CO2 - kombinovaná (WLTP): 212 g/km
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 6,8 l/100km Hodnota CO2 - kombinovaná
(NEDC): 180 g/km

●

"Side Assist": asistent pro změnu jízdního pruhu - upozorňuje na vozidla v
okolních jízdních pruzích
vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná a nastavitelná, vyhřívaná
17" kola z lehké slitiny "Aracaju": černá, lesklá; středové kryty kol
2 otočná sedadla v 1. řadě sedadel v (4C2) prostoru pro cestující: posuvná,
sklopná, demontovatelná
230 V vnější a vnitřní zásuvka: (7B5)

Zvláštní výbava

●
●
●
●
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●
●

●

●

●

●

●
●

vnější zásuvka určená pro napájení 230 V, s funkcí nabíjení druhé
baterie vozidla (ne startovací baterie!) a vestavěnou nabíječkou
- vnitřní zásuvka ve vozidle 230 V je použitelná pouze při připojení na
vnější zdroj 230 V prostřednictvím vnější zásuvky
- pro spotřebiče do příkonu až 2500W
Boční posuvné dveře vpravo, servo: (5R7)
- boční posuvné dveře vpravo se servodovíráním
California 6.1 Beach "Edition": (Z6B)
- černě lakovaná střecha - adhezivní fólie na B-sloupku černá (v barvě
Black Glossy)
- černě lakované kryty zpětných zrcátek, kliky dveří vbarvě vozu
- LED světlomety vpředu
- LED diodové denní svícení
- zatmavené LED světlomety vzadu
- automatické nastavení výšky světel
- mlhové světlomety se statickým přisvěcováním
- osvětlení "Camper" (osvětlení v prostoru pro cestující, ve zvedací střeše
a zadních výklopných dveřích)
- osvětlení nástupního schůdku
"Edition" California Beach Tour I: (PCE)
- bez minikuchyně
- boční posuvné dveře vpravo
- registrace M1 (osobní automobil)
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: (PAC)
- adaptivní tempomat do 210 km/h
- zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu
- funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30
km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení
Komfortní matrace pro trojlavici: (3U1$V3)
- vícedílná skládací matrace na celé spodní lůžko
- u modelu Beach s přídavným úložným prostorem
Komfortní paket II: (PKP)
- komfortní přístrojová deska s chromovými prvky, spodní část v barvě
Titanum Black
- 2 x 12 V zásuvka v přístrojové desce
- multifunkční kožený volant
- dekorační lišta interiéru "Bright Brushed Gray"
- klimatizace "Climatronic" (3zónová automatická klimatizace s dalším
ovládacím panelem v prostoru pro cestující, druhý výparník)
- zastínění čelního skla (rolety integrované v A-sloupku)

Markýza - černá (NF1) - montovaná na boku vozidla
Možnost deaktivace ASR: (1AS)
- tlačítko pro deaktivaci ASR
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●

●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●

- všechny ostatní funkce ESP beze změny
Multifunkční ukazatel "Premium": (ZEO)
- barevný LCD displejem
- asistent rozpoznání únavy řidiče
Navigace "Discover Media": (ZI7R26)
- 8" barevný dotykový display
- 2x USB (kompatibilní s iPod/iPhone/i- Pad - typ C)
- FM/AM - 6 reproduktorů (4 vpředu, 2 vzadu)
- vnitřní uložiště 32 GB - WLAN / App-Connect
- hlasové ovládání
- We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb
Ochrana zadního nárazníku černá: (2P4)
- vnitřní ochrana nákladové hrany plastová
- černá ochrana horní plochy zadního nárazníku
Paket "Světla a výhled": (Z4A)
- automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home"
- vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- dešťový senzor pro stěrače předního skla
Palivová nádrž 80 l (diesel) (0F5)
Parkpilot vpředu a vzadu (7X2)
Potahy sedadel "Quadratic" (látka) (N0P)
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné: (3TF3L1)
- sedadlo řidiče komfortní, výškově nastavitelné
- sedadlo není otočné
Standardní baterie a zesílený alternátor (NY3)
Trojlavice se sklopným opěradlem: (ZV3)
- ve 2. řadě v prostoru pro cestující
- možnost rozložení na lůžkovou úpravu
- multiflexboard s polstrováním (pouze na vlastní konstrukci
multiflexboardu)
- 3 odkládací zásuvky pro trojlavici
- 2 odpadkové koše ve dveřích
- odpadá uložení pro tyč k markýze
- pro komfortní vyrovnání celé spací plochy doporučujeme zároveň
objednat komfortní matraci 3U1
Vyhřívané trysky ostřikovačů, indikátor: (8W4) - indikátor stavu kapaliny
ostřikovačů
Vyhřívané čelní sklo: (4GR) - vrstvené sklo s vyhříváním

Vyhřívání předních sedadel: (4A3) - odděleně nastavitelné
Vzduchový filtr: (1L2)
- pro prostředí s velkým výskytem prachu
- ukazatel nasycení filtru
Výklopná střecha lakovaná v barvě vozu: (JI0)
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●
●
●
●

manuálně ovládaná
dvě boční a jedno čelní okno ve střešní konstrukci (čelní okno na zip)
látka v barvě šedá Basalt
u speciálních edicí lakovaná v barvě dle specifikace edice
Vůz není určen k podstatné úpravě: ($BP) - dle sdělení kupujícího není
prodávaný vůz určen k další úpravě.
Zadní výklopné dveře prosklené, servo: (3RJ) - servodovírání
Zatmavená skla v prostoru pro cestující (QL5)
Privacy: determální skla v kabině řidiče

Sériová výbava vozu Volkswagen California 6.1 Beach TDI DSG
●

●
●
●
●
●
●
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17" podvozek:
- 17" brzy vpředu, 16" brzdy vzadu
- pouze pro 17" kola a větší
2 funkční klíče 2 x 12V zásuvka na palubní desce
Airbag řidiče a spolujezdce: možnost deaktivace airbagu spolujezdce
Asistent pro kompenzaci bočního větru
Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač denního svícení
Bederní opěrky předních sedadel, man.:
- bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- obě manuálně nastavitelné
- nelze pro dvojsedadlo spolujezdce
Boční a hlavové airbagy vpředu: pro řidiče a spolujezdce
Celková hmotnost vozidla 3000 kg
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Digitální příjem rádia (DAB+)
Druhý akumulátor s oddělovacím relé:
- monitoring stavu baterie
- 75 Ah (AGM)
Dětská pojistka bočních posuvných dveří
Elektromechanický posilovač řízení:
- servořízení závislé na rychlosti jízdy
- výškově a sklonově nastavitelný tříramenný volant
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM: vozy s registrací M1
Ergonomické hlavové opěrky:
- pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné
- v prostoru pro cestující výškově a sklonově nastavitelné
- účinně tlumí nárazy hlavy při nárazu do vozidla zezadu
Halogenové přední světlomety H7 ISOFIX na sedadlech v prostoru pro cestující
Kempinkový stolek v bočních dveřích: skládací kempinkové židle integrované v zadních
výklopných dveřích
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
- nepřímé měření tlaku v pneumatikách
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- upozornění při změně tlaku Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče
Kryty vnějších zpětných zrcátek:
madlo a kliky dveří černé Kuřácké provedení
zapalovač a popelník
Lakované nárazníky v barvě vozu
Lišty pro uchycení střešního nosiče
Loketní opěrky řidiče a spolujezdce
Lůžko ve střešním prostoru pro 2 osoby:
- rozměr 2000 mm x 1200 mm
- komfortní laťový rošt lůžka s matrací
Mobilní služby: We connect plus 1 rok
Multikolizní brzda
Mřížka chladiče: 2 chromované lišty
Náplň klimatizace: médium R1234yf
Nástupní schůdek - osvětlený "California"
Nářadí a zvedák
Osvětlení "Camper" v prostoru pro cestující
Ovládání osvětlení palubních přístrojů
Označení vozu "California"
Pevná okna v prostoru pro cestující: vzadu vpravo
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové
Podlaha s plastovou krytinou:
- v prostoru pro cestující Poloautomatická klimatizace:
- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno vzadu vlevo v prostoru pro cestující
Prachový a pylový filtr
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km
- platí co nastane dříve
- záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny
dodatečně (úpravy, příslušenství)
Přihřívač motoru
Registrace M1 (víceúčelové vozidlo)
Sedadlo spolujezdce otočné: s bederní opěrkou; sedadlo není výškově nastavitelné
Standardní tlumiče a pérování
Vnější zpětná zrcátka: el. nastavitelná, vyhřívaná
Výsuvná minikuchyň: mezi B a C sloupkem na levém boku vozu, 1 plynový hořák s piezo
zapalováním
Zadní stěrač s vyhříváním:
- stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem
- vyhřívání pro zadní okno
Zatmavení vnitřního prostoru: sundavací látkové závěsy s tyčovou konstrukcí pro uchycení
na okna v kabině řidiče
Zesílené těsnění dveří
Zásuvka 230 V v prostoru řidiče:
- s funkcí dobíjení
- funkční i při vypnutém motoru
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- s měničem napětí,
Úchytná oka v podlaze
Řídící kód - max. 5 místné vozidlo

6. Oznámení a předání výhry
a) Výherci vedlejší výhry jsou informováni o výhře obratem formou webové hlášky (v případě webové
registrace) nebo zpětné SMS (v případě SMS registrace);
Výherce vedlejší výhry je požádán o zaslání kontaktních údajů, tedy jména, příjmení a celé adresy, kam má
být doručena výhra. Výherce vedlejší výhry je zároveň s oznámením o výhře vyzván, aby do 7 dnů od
oznámení vedlejší výhry dodal scan (kopii) Účtenky s výherním kódem (popř. všech Účtenek, se kterými
se akce zúčastnil). Nárok na vedlejší výhru v akci výherci vzniká až okamžikem kladného výsledku kontroly
příslušných Účtenek.
Vedlejší výhru Organizátor zašle výherci na jím udanou adresu, která se musí nalézat na území České
republiky (mimo toto území mohou být výhry rozesílány pouze na základě případné individuální dohody
mezi Organizátorem a příslušným výhercem). Vedlejší výhry budou dle možností rozesílány jednou týdně
výhercům, kteří předložili a řádně zaslali své kontaktní údaje spolu s platnou Účtenkou nebo jejím scanem.
Všechny vedlejší výhry budou odeslány oprávněným výhercům nejpozději do 60 dnů od ukončení Promo
akce.
Organizátor ani Provozovatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění, poškození či ztrátu zásilky
s výhrou. Výhry, které budou Organizátorovi vráceny jako nedoručené, propadají ve prospěch
Organizátora.
b)

Výherce hlavní výhry bude kontaktován na soutěžním telefonním mobilním čísle nejpozději do 1.
8. 2022. Organizátor sdělí výherci přesný postup předání hlavní výhry, který je výherce povinen
respektovat. O předání výhry bude sepsán předávací protokol, který je výherce povinen potvrdit. Výherce
hlavní výhry je povinen předložit Účtenku nebo její kopii s výherním kódem (popř. dle výzvy Organizátora
všechny Účtenky, se kterými se akce zúčastnil). V případě, že výherce hlavní výhry nepředloží platnou/é
Účtenku/y do 7 dnů od vyžádání, nárok na hlavní výhru nevzniká. V takovém případě si Organizátor
vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce hlavní ceny. Osobní účast na případné slavnostní akci
související s předáním výhry je nezbytnou podmínkou pro její předání.

c)

V případě, že výherce hlavní nebo vedlejší výhry nepředloží platnou Účtenku do 7 dnů od vyžádání,
nárok na výhru nevzniká. V takovém případě si Organizátor vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce.

d)

Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či
majetku, způsobenou výhercem, výhrou nebo v souvislosti s používáním výhry.

e)

Z důvodu transparentnosti Promo akce mohou být nezbytné osobní údaje Účastníků Promo akce
v rozsahu jméno, začáteční písmeno příjmení, město nebo kraj uvedeny na soutěžním webu nebo webu
Organizátora a to v případě, že se stanou výherci v Promo akci.

7. Práva a omezení
a) Předložení originálu či scanu výherní Účtenky je nutnou podmínkou vzniku nároku na výhru a jejího
předání. Nepředloží-li výherce originál Účtenky či její scan poté, co jej k tomu Organizátor vyzval, a
to do 7 dnů od vyzvání a oznámení výhry, nárok na výhru nevzniká, a ta propadá Organizátorovi.
Ustanovením v předchozí větě se Organizátor nevzdává práva požadovat po výherci originál
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Účtenky (resp. i originály veškerých Účtenek, se kterými se účastník zapojil do akce), a to
zejména v případě pochybností o pravosti scanované Účtenky či jiných pochybností ohledně
nároku na výhru. Výherce je v takovém případě povinen předložit Organizátorovi originál Účtenky
(či originály všech Účtenek) do 7 dnů od vyzvání, jinak ztrácí nárok na výhru, a ta propadá
Organizátorovi. Stejné následky má i skutečnost, že soutěžící předloží Organizátorovi Účtenku,
která nesplňuje náležitosti stanovené těmito Pravidly, zejm. jejich čl. 3., bod Společná ustanovení
pro účast v akci.
b) Pokud bude účastník akce podezřelý z nepoctivého jednání v rámci Promo akce nebo z jakéhokoliv
jiného jednání v rámci Promo akce, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoli obchází Pravidla,
bude takový účastník z akce vyloučen, a v případě vzniku nároku na výhru tento nárok od počátku
ztrácí. Organizátor si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce.
c) Vyobrazení výher na dokumentech souvisejících s Promo akcí, internetových stránkách, případně
jinde, jsou pouze ilustrativní. Organizátor si vyhrazuje právo změnit Pravidla nebo výhru v Promo akci
při zachování její hodnoty (viz čl. 9. Závěrečná ustanovení), přičemž v této souvislosti není možné
požadovat finanční náhradu, ani se jejího vyplácení domáhat soudní cestou. Jakákoliv účast
neshodující se s těmito Pravidly se považuje za neplatnou. Účtenka bude odmítnuta a posouzena
jako neplatná, jestliže bude padělaná, pokud nebude ověřitelný kód z Účtenky, či nebude-li Účtenka
splňovat náležitosti uvedené v čl. 3., bod Společná ustanovení pro účast v akci těchto Pravidel.
Organizátor si vyhrazuje právo neuznat za platné i Účtenky, které byly odcizeny, získány podvodem
nebo jiným porušením Pravidel, zákona či dobrých mravů. Účtenky považované za neplatné nelze
považovat za Účtenky výherní.

8.

Účast v Promo akci a zpracování osobních údajů
a) Účast v Promo akci je dobrovolná. Účastník Promo akce odesláním registračního formuláře nebo soutěžní
SMS vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a potvrzuje, že byl seznámem se zásadami ochrany a zpracování
osobních údajů, které jsou dostupné na www.soutezbenzinaorlen.cz v sekci „Soutěžit“ před odesláním
registračního formuláře.
b) Účastníci Promo akce výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled.
zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně obrazový nebo zvukový záznam
zachycující účastníka v souvislosti s výhrou v Promo akci, zejména záznam pořízený v průběhu předání
výhry v médiích (včetně internetu), informačních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí, a to
po dobu 5 let od ukončení Promo akce.

9.

Závěrečná ustanovení
a)

b)

Promo akce se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží
pouze pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na akčním webu. Originál je uložen na kontaktní
adrese Organizátora.
Každý účastník Promo akce se účastní Promo akce s vědomím, že může požadovat výhry pouze
v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Promo akce či při
podezření na nekalé či podvodné jednání účastníka si Organizátor vyhrazuje právo účastníka z Promo
akce bez náhrady vyřadit (a to i v případě, že účastníkovi dopomohla svým podvodným či nekalým
jednáním k výhře třetí osoba).
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c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

Výsledky Promo akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Promo akci či výhry
soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě
vzniku pochybností o splnění podmínek Promo akce účastníkem, je účastník povinen Organizátorovi
prokázat splnění jednotlivých podmínek.
Organizátor ani Provozovatel neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí účastníka
v Promo akci či v souvislosti s předáním/doručením a užíváním výher.
Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená
v těchto Pravidlech.
Organizátor ani Provozovatel akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí
svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry.
Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými
právními předpisy. Organizátor neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti
uvést výhru v daňovém přiznání ze strany výherce.
Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo které se nepodaří rozdělit, odevzdat či doručit na
výhercem uvedené kontaktní údaje propadají bez náhrady ve prospěch Organizátora.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Promo akci odložit, zkrátit dobu trvání
Promo akce, přerušit nebo zrušit Promo akci bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny
výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty tak,
aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. V případě, že dojde ke změnám v těchto
Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatky spolu s novým zněním Pravidel
budou dostupné na akčním webu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí
věty.
V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Promo akce,
nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně
příslušná ustanovení těchto Pravidel.
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