Pravidla soutěže "Vyplňte nezávaznou žádost a vyhrajte skládací kolo Tonino Lamborghini!"
1. Pořadatel Soutěže:
Pořadatelem Soutěže "Vyplňte nezávaznou žádost a vyhrajte skládací kolo Tonino Lamborghini!"
(Dále jen "Soutěž") je společnost Car Service Partner, s.r.o., Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, Česká
republika (dále jen "Pořadatel"). Pořadatel vydává tato pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").
2. Trvání Soutěže:
Soutěž se uskuteční ve dnech od 2.11. do 16.12. 2020.
3. Účastníci Soutěže: Účastníkem Soutěže se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba:

• která kompletně vyplní dotazník ve třech krocích v záložce "on-line žádost" na www.cash4car.sk,

• s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území České republiky,

• která v době zapojení do Soutěže dovršila 18. rok života,

• která splní podmínky účasti v Soutěži dle těchto Pravidel.

(Dále jen "Účastník Soutěže")
Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci Pořadatele, jakož i spolupracující osoby, které se jakkoli
podílejí na organizaci této Soutěže, včetně jejich zaměstnanců.
4. Zařazení do Soutěže:
Do slosování bude zařazen Účastník Soutěže podle bodu 3 těchto Pravidel, který kompletně vyplní
všechny 3 kroky dotazníku na webové stránce Pořadatele.
Do Soutěže se může každý Účastník Soutěže zapojit jednou.
Pořadatel vylosuje jednoho výherce.
5. Losování:
Pořadatel po skončení Soutěže vylosuje dne 16. 12. 2020 ze všech Účastníků Soutěže, kteří splňují
Pravidla Soutěže, jednoho výherce.
6. Výhra:
Pořadatel předá výherci následující výhru:
1 x skládací kolo Tonino Lamborghini Concetto

7. Oznámení výhry:
Výherce bude kontaktován na telefonním čísle, které vyplnil v soutěžním dotazníku.
V případě, že se nepodaří s výhercem zkontaktovat do 7 dnů od uskutečnění losování, bude
vylosován nový výherce.
8. Osobní údaje:
Vyplněním soutěžního formuláře uděluje Účastník Soutěže Pořadateli v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně údajů) dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: e-mailová adresa,
jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, pro účely zaslání výhry, a informace o vozidle. Uvedený
souhlas se uděluje na dobu jednoho měsíce ode dne začátku soutěže. Udělený souhlas může účastník
soutěže kdykoliv odvolat, a to e-mailem na adrese info@cash4car.cz.
Informace ohledně zpracování osobních údajů, především kontaktní údaje na provozovatele a
odpovědnou osobu, jakož i práva účastníka soutěže jako dotyčné osoby, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně údajů), jsou přístupné na www.cash4car.cz
9. Daně:
Výherce Soutěže nese všechna rizika a závazky související s výhrou a jejím využitím. Ve smyslu zákona
č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů je Výherce povinen při přijetí nepeněžní
výhry nebo ceny, jejíž hodnota převyšuje částku 10 000, - Kč, uhradit daň z příjmů.
10. Zvláštní ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, změnu délky trvání i
podmínky zařazení do Soutěže, zejména, ale ne výlučně, pravidla losování, datum uskutečnění
slosování, počet výherců, jakož i druh výher, které budou předmětem losování. Změnu pravidel a
podmínek zařazení do Soutěže Pořadatel vhodným způsobem zveřejní na web stránce. Pořadatel
neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže,
jakož i v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.
Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné
kompenzace.
Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhru není možné vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli
sporu týkajícího se Soutěže bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Účastníci Soutěže se
mohou s těmito Pravidly seznámit na webové stránce www.cash4car.cz.
Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly. Pořadatel si
vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda byly splněny podmínky pro výhru ve smyslu Pravidel.
Pořadatel Soutěže není odpovědný za nefunkčnost sítě, jakož i jiné technické či programové chyby a
omyly vzniklé během Soutěže.
V Praze, 2. 11. 2020

