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Úplná pravidla Promo akce „Nakup s aplikací a vyhraj merch F1“ 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce „Nakup s aplikací a vyhraj merch F1“. 
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 „Nakup s aplikací a vyhraj merch F1“ (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“).  

 

 

 

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.   
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2. Místo a doba konání Promo akce; Výjimky z konání Promo akce 

a) Promo akce se koná v době od 14. 11. 2022 00:00:00 hod. do 11.12. 2022 23:59:59 hod. včetně (dále jen 

„doba konání akce“) na území České republiky prostřednictvím všech čerpacích stanic ORLEN Benzina a 

aplikace ORLEN Benzina (dále jen „ČS ORLEN Benzina“ nebo „místo konání akce“).  

b) Pro účely výběru výherců je soutěž rozdělena do 4 soutěžních kol, které mají následující termíny: 

1. kolo: 14.11.- 20.11.2022 – losování 21.11.2022, oslovení výherců 24.11.2022  

2. kolo: 21.11.- 27.11.2022 – losování 28.11.2022, oslovení výherců 1.12.2022  

3. kolo: 28.11.- 4.12.2022 – losování 5.12.2022, oslovení výherců 8.12.2022  

4. kolo: 5.12.- 11.12.2022 – losování 12.12.2022, oslovení výherců 15.12.2022  

 

3. Účast v Promo akci: 

a) Účastníkem Promo akce se může stát každý uživatel ORLEN Benzina aplikace, který v době konání akce již 

je jejím platně registrovaným uživatelem nebo ten, který se v době konání akce do ORLEN Benzina aplikace 

platně zaregistruje. Více o ORLEN Benzina aplikaci zde: https://www.orlenbenzina.cz/benzina-app. Účastník 

Promo akce musí zároveň v době konání akce zrealizovat nákup prostřednictvím ORLEN Benzina aplikace 

v minimální hodnotě 1.000 Kč. 

 

b) Účastník je identifikován na základě emailu, který náleží jeho platné registraci v ORLEN Benzina aplikaci 

(dále jen „soutěžní email“). 

 

c) Účastník se soutěže zúčastní tak, že svůj soutěžní email vyplní na www.soutezbenzinaorlen.cz (dále jen 

soutěžní web), společně se svým kontaktním telefonním mobilním číslem. 

 

d) V každém soutěžním kole je možná pouze jedna registrace do Promo akce. Na případné ostatní registrace 

nebude brán zřetel. 

 

4. Výhry a Mechanika výběru výherců 

Do akce jsou vloženy následující výhry, které se odlišují pro jednotlivá soutěžní kola: 

• 1. kolo: 30x kšiltovku Alfa Romeo F1 Team ORLEN– oslovení výherců 24.11.2022 

• 2. kolo: 30x tričko Alfa Romeo F1 Team ORLEN – oslovení výherců 1.12.2022 

• 3. kolo: 30x kšiltovku Alfa Romeo F1 Team ORLEN – oslovení výherců 8.12.2022 

• 4. kolo: 30x tričko Alfa Romeo F1 Team ORLEN – oslovení výherců 15.12.2022 

 

Výherce v jednotlivých kolech určí losování, které proběhne první den po ukončení daného kola. Do losování 

budou zařazeni všichni účastníci (tedy soutěžní emaily), kteří se v daném kole do soutěže platně zaregistrovali dle 

bodu 3 těchto Pravidel.  

Každý jednotlivý účastník může v době konání Promo akce získat maximálně jednu výhru v každém soutěžním 

týdnu. 

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. 

 

https://www.orlenbenzina.cz/benzina-app
http://www.soutezbenzinaorlen.cz/
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6. Oznámení a předání výhry 

a) Výherci jsou informováni o výhře prostřednictvím soutěžního emailu v termínech určených výše.  

 

b) Výherce je požádán o zaslání kontaktních údajů, tedy jména, příjmení a celé adresy, kam má být doručena 

výhra.  

 

c) 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). Výhry budou odeslány oprávněným výhercům nejpozději do 60 

dnů od ukončení Promo akce. 

d) 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.  

e) 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.  

f) 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) Organizátor Promo akce si vyhrazuje právo kontroly soutěžního emailu a splnění podmínky 

minimálního nákupu u všech výherců. V případě, kdy tato podmínka nebude splněna, výhra nebude 

výherci odeslána a propadá ve prospěch Organizátora. Organizátor si v takovém případě vyhrazuje 

právo vybrat náhradního výherce. 

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.  

8. Účast v Promo akci a zpracování osobních údajů 

a) Účast v Promo akci je dobrovolná. Účastník Promo akce odesláním registračního formuláře vyslovuje 

souhlas s těmito Pravidly a potvrzuje, že byl seznámem se zásadami ochrany a zpracování osobních údajů, 

které jsou dostupné na soutěžním webu.  

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. 
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9. Závěrečná ustanovení 

a) Promo akce se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze 

pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici na soutěžním webu.  

b) 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). 

c) 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. 

d) 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. 

e) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v těchto 

Pravidlech. 

f) Organizátor ani Provozovatel akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí 

svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané výhry. 

g) 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.      

h) 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.  

i) 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. 

j) 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.  

 

 


