PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. ÚVOD
Tato pravidla soutěže upravují pravidla soutěže „Tvůj Cat, tvůj Scott“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

2. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE

Provozovatelem a organizátorem soutěže
je společnost Zeppelin CZ s.r.o., se sídlem
Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ,
PSČ 251 70, IČO 186 27 226 (dále jen „provozovatel“).

3. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 01. 01. 2019 do 30. 11. 2019.

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Do soutěže se může zapojit každá fyzická
osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní
podmínky soutěže, nebo právnická osoba
se sídlem v ČR (dále „účastník“ nebo „soutěžící“). Účastníkem soutěže nemůže být
zaměstnanec nebo spolupracovník provozovatele či jakéhokoliv subjektu, který se
na realizaci soutěže podílí, ani osoby těmto
osobám blízké. Podmínkou účasti je neexistence dluhu po splatnosti vůči provozovateli
k 30. 11. 2019.
Soutěžícím je osoba, která v termínu konání
soutěže zakoupí použitý stroj od provozovatele, přičemž minimální hodnota kupní
ceny je stanovena na 250 000,- Kč, a vyplní
soutěžní lístek dle bodu 7 těchto podmínek.
V případě, že je nákup financován formou
leasingu, se za kupujícího považuje osoba, která s leasingovou společností uzavře
smlouvu o užívání předmětu kupní smlouvy.

5. VÝHRA

Výhrou v soutěži je jedno elektrokolo Scott
Strike Eride 730 a šest kol Scott Spark 950. Každý účastník může získat pouze 1 výhru. Každý
výherce může výhru odmítnout do 24 hodin od
doručení oznámení o výhře ze strany oznamovatele, a to oznámením provozovateli na
e-mail: marketing-cz@zeppelin.com.

6. PODMÍNKY SOUTĚŽE

Výherci výher budou určeni po skončení
soutěže na základě losování ze všech odevzdaných soutěžních lístků, které splňují
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všechny podmínky pro zařazení do losování.
Zároveň bude vylosovány 3 náhradníci pro
případ, že by některý z výherců hlavní výhry
nesplňoval podmínky pro získání výhry nebo
si svou výhru nepřevzal. Náhradním výhercům bude přiděleno pořadí dle vylosování.
V tomto pořadí budou případně kontaktováni
jako náhradní výherci. Losování proběhne
pod právním dohledem a za účasti jednatele
provozovatele. Každý soutěžící může vyhrát
pouze jednu výhru.

7. SOUTĚŽNÍ LÍSTEK

Vyplněním a předáním soutěžního lístku provozovateli projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje
se je dodržovat. Každý soutěžící je povinen
vyplnit úplně, pravdivě a čitelně soutěžní lístek, konkrétně je třeba vyplnit jméno
a příjmení nebo název, adresu bydliště nebo
sídla a IČO, e-mail a číslo mobilního telefonu
účastníka nebo zástupce účastníka, a připojit vlastnoruční podpis.
Soutěžní lístek obdrží kupující od prodejce provozovatele nebo v případě, kdy mu
prodejce lístek nepředal, na vyžádání od
marketingového oddělení (tomas.mikuda@
zeppelin.com), a odevzdá jej vyplněný prodejci nebo v sídle provozovatele nejpozději
do konce termínu konání soutěže.

8. DORUČENÍ VÝHRY

Provozovatel nebo organizátor nejpozději
do 15. 12. 2019 telefonicky nebo e-mailem
kontaktuje výherce a domluví s nimi místo
a způsob předání výhry. V případě, že výherce výhru odmítne převzít, nepodaří se
výherce kontaktovat ani do 5 dnů od prvního
pokusu či z jakéhokoliv jiného důvodu nedojde k předání dané výhry, nastoupí na jeho
místo náhradník dle stanoveného pořadí.
Výhru nelze vyplatit v hotovosti. V případě,
že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném
termínu, ztrácí na výhru nárok, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze
strany provozovatele.

9. OSOBNÍ ÚDAJE A OCHRANA OSOBNOSTI

Vyplněním soutěžního lístku uděluje účastník, v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný
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souhlas se zpracováním osobních údajů
poskytnutých v rámci soutěže provozovateli jakožto správci a organizátorovi jakožto
zpracovateli, a to za účelem vyhodnocení
soutěže a dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových
akcích provozovatele zahrnující i zasílání
informací a obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších
elektronických prostředků, to vše po dobu
nejvýše 10 let od udělení souhlasu. Účastník
soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu ke svým osobním údajům a další
práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas
může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán. Soutěžící si je vědom toho, že
svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu může kdykoliv odvolat formou
písemné informace na adrese správce.

10. DALŠÍ USTANOVENÍ

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této
soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp.
mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se
ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude
vydána.
Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že provozovatel 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.

11. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

A ORGANIZÁTORA
Provozovatel si vyhrazuje právo určit s konečnou platností výherce.
Provozovatel a organizátor si vyhrazují právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla
soutěže či soutěž změnit nebo zrušit, a to bez
udání důvodů a stanovení náhrady. Takové
rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.zeppelin.cz.
Provozovatel rozhoduje s konečnou platností ve všech otázkách týkajících se soutěže.
Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na
www.zeppelin.cz.

