
Pravidla spotřebitelské soutěže „Vyberte nejlepší motoristický 
kalendář roku 2017“  (dále jen „soutěž").  

1. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost MotoFocus EU s.r.o., Mládežnická 584, 735 31 Bohumín-Skřečoň, 

IČO: 285 98 733, zapsána v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 33902 (dále jen 

„pořadatel“).  

2. Termín a místo konání soutěže  

Soutěž bude probíhat v termínu od 09.01.2017 do 22.01.2017 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) 

na území České republiky a Slovenské republiky.  

3. Účastníci soutěže  

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky 

nebo Slovenské republiky (dále také „soutěžící“), která při registraci uvede úplné a pravdivé údaje  

a potvrdí svůj souhlas s pravidly soutěže. Osoba mladší 18-ti let je povinna potvrdit, že má k účasti  

v soutěži souhlas svých zákonných zástupců, a tento je povinna na vyžádání pořadateli doložit  

(v případě výherce nejpozději před předáním výhry). 

4. Princip a podmínky vstupu do soutěže  

Spotřebitel se zapojí do hlavní soutěže tak, že (i) V době trvání soutěže se zúčastní hlasování o nejlepší 

motoristický kalendář  a  v době konání soutěže se zaregistruje u pořadatele jako soutěžící tak, že  

na webové stránce www.motofocus.cz (dále jen “soutěžní web”) vyplní do vstupního formuláře 

požadované údaje: email.   

5. Výhry v soutěži  

Výhry v hlavní soutěži: 

1. cena - dálniční známka na rok 2017 + kalendář 

2. cena - 3 kalendáře 

3. cena - 2 kalendáře 

4 - 10. cena - kalendář 

Organizátor soutěže informuje, že soubor cen je společný pro Českou republiku a pro Slovenskou 

republiku. Výherci budou určení slosováním. Do slosování v hlavní soutěži budou zařazení všichni 

účastníci soutěže.  

Slosování a vyhlášení výher proběhne nejpozději do 6.2.2017. Výherci soutěže budou o své výhře 

informováni e-mailem, na e-mailovou adresu, kterou uvedli přes registraci na soutěžním webu.  

Na tento e-mail je povinen výherce reagovat nejpozději do tří dnů od jeho odeslání. Jestliže výherce 

nekontaktuje pořadatele nejpozději do tří dnů od odeslání, ztrácí nárok na výhru a výhru získá další 

vylosovaný v pořadí.  

6. Zpracování osobních údajů, osobnostní a autorská práva  

Účastník z České republiky účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních 

údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti pořadatele MotoFocus EU s.r.o., Mládežnická 584,  

735 31 Bohumín-Skřečoň, IČO: 285 98 733, jakožto správce (dále jen Společnost), a s jejich následným 

zpracováním pro účely administrace a vyhodnocení soutěže a realizace výhry a dále po dobu pěti let 



od ukončení soutěže pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání 

informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, a dále souhlasí se zasíláním obchodních 

sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník bere  

na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je 

dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat 

 7. Závěrečná ustanovení  

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této 

soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její 

pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude změna pravidel 

zveřejněna na internetových stránkách pořadatele. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti 

odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání 

účasti v soutěži či výher právní cestou, je vyloučeno. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli 

rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na případné věcné výhře přechází  

na výherce okamžikem předání výhry výherci. Pořadatel není odpovědný za technické problémy  

při přenosu dat elektronickými prostředky. Při nesplnění či porušení soutěžních podmínek bude 

účastník ze soutěže bez náhrady vyloučen. Stejně tak bude účastník vyloučen v případě, že pořadatel 

zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání nebo 

pokusu o něj ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání 

výhry. Není podstatné, zda k takovému jednání nebo pokusu o něj došlo s vědomím či bez vědomí 

účastníka. Soutěž a vztahy mezi účastníky a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky  

s výjimkou článku 6 odst. 2, který se řídí právním řádem Slovenské republiky. Účastí v soutěži projevuje 

každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 


