
Úplné znění podmínek soutěže FIAT „36 hodin Fiat MyLife. Otestujte 
modely Fiat za výjimečné ceny a vyhrajte Fiat Punto“ 

 
 

I. Předmět 
 
1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT „36 hodin 

Fiat MyLife. Otestujte modely Fiat za výjimečné ceny a vyhrajte Fiat Punto“ (dále 
jako „soutěž“). Tato pravidla mohou být změněna nebo doplněna pouze formou 
písemných dodatků k tomuto dokumentu.  

 

2.  Pořadatel a organizátor soutěže 
 

2.1. Pořadatelem soutěže je společnost FIAT ČR spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Karolínská 
650/1, PSČ 186 00, IČ: 406 13 275, DIČ: CZ40613275, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2731 (dále jako 
„pořadatel“).  

 

3. Termín a místo konání soutěže 
 

3.1. Soutěž probíhá v provozovnách pořadatele a jeho dealerů na území České republiky 
(dále jako „místa konání soutěže“ či „ autorizovaní prodejci“) v termínu 24. 6. 2011 
od 9 hodin do 25. 6. 2011 do 21 hodin. (dále jako „doba konání soutěže“). 

 
3.2. Soutěžní návod a odkaz na úplná pravidla soutěže bude možné nalézt v provozovnách 

pořadatele a jeho dealerů a na internetových stránkách pořadatele.  
 

4. Výhry vložené do soutěže 
 

4.1. Do soutěže je vložena jedna (1) výhra, a to osobní automobil značky Fiat Punto 3 dv. 
1,2 69k v hodnotě 192.000,- Kč (dále jako „soutěžní výhra“).  

 

5. Účastníci soutěže 
 
5.1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem 

na území České republiky, která splní tato pravidla soutěže (dále jako „účastník“ nebo 
„soutěžící“). 

 
6. Principy a podmínky soutěže 

 
6.1. Soutěžící má možnost zapojit se do soutěže tak, že v době konání soutěže přijde na 

jedno z míst konání soutěže, osobně absolvuje testovací jízdu automobilem Fiat, který 



k tomu bude v konkrétním místě konání soutěže vyhrazen, a to na místě řidiče, a 
následně řádně vyplní soutěžní formulář, včetně níže uvedené soutěžní otázky. 
Odevzdáním soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a 
podmínkami soutěže, a to včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely 
soutěže a následné marketingové propagace. 

 
Výherce bude vybrán na základě správného nebo co nejpřesnějšího zodpovězení 
soutěžní otázky: „Kolik testovacích jízd proběhne u všech autorizovaných prodejců 

Fiat v době od 24. 6. 2011 od 9 hodin do 25. 6. 2011 do 21 hodin?“ 

 
6.2. Po skončení doby konání soutěže odevzdají všichni autorizovaní prodejci Fiat 

vyplněné soutěžní formuláře z testovacích jízd. Za přítomnosti notáře pořadatel 
spočítá počet odevzdaných soutěžních formulářů a vybere účastníka, který byl svou 
odpovědí na soutěžní otázku nejblíže skutečnosti.   

 
6.3. Pro případ, že více soutěžících odpoví správně nebo více soutěžících dá stejnou 

odpověď, která se bude co nejvíce blížit správnému zodpovězení soutěžní otázky, 
bude uplatněno druhotné kritérium a výhercem se stane ten z účastníků, který se 
 v době konání soutěže zúčastnil testovací jízdy dříve. Datum a čas zahájení testovací 
jízdy bude vyplněn pořadatelem za přítomnosti soutěžícího na soutěžním formuláři, 
který bude po skončení testovací jízdy předán soutěžícímu k vyplnění dalších údajů.  

 
6.4. Výherce bude uveřejněn na stránkách www.fiat.cz. 

 
7. Výherní soutěžní formulář 
 
7.1. Jedna osoba může soutěžní formulář vyplnit a odevzdat pouze jednou. Tím získává 

jednu registraci do soutěže.  
 
7.2. Soutěžní formulář je třeba odevzdat prostřednictvím pracovníků pořadatele a jeho 

dealerů, případně do označených boxů umístěných v provozovnách pořadatele a jeho 
dealerů, a to ihned po provedení testovací jízdy.  

 
7.3. Provedení testovací jízdy ani zapojení se do soutěže není zpoplatněno. 
 
7.4. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní formuláře odevzdané jako neúplně nebo 

nečitelně vyplněné, odevzdané pod smyšleným jménem, odevzdané opakovaně 
stejným účastníkem soutěže, odevzdané mimo dobu trvání soutěže či jinak nesplňující 
stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení 
odevzdaných soutěžních formulářů. 

 



8. Výhra a její předání 
 
8.1. Soutěžní výhru získá ten soutěžící, jehož řádně vyplněný soutěžní formulář bude ze 

všech formulářů odevzdaných soutěžícími vybrán na základě soutěžních kritérií.  
 
8.2. Soutěžícímu bude zaslána zpráva o tom, že byl do soutěže zařazen. Nedoručení 

informativní zprávy soutěžícímu znamená, že jeho soutěžní formulář nebyl pořadateli 
řádně odevzdán.  

 
8.3. Výherci bude zaslána informace o výhře prostřednictvím emailu do 10 pracovních dnů 

po ukončení soutěže s uvedením informace o tom, kdy a jak mu bude soutěžní výhra 
předána.  

 
8.4. Výherce bude zároveň neprodleně kontaktován pořadatelem na telefonním čísle, které 

uvedl při zapojení do soutěže za účelem stanovení podmínek uskutečnění soutěžní 
výhry.  

 
8.5. V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat telefonicky a ani po opakovaném 

pokusu (nejméně 2x) nebude výherce reagovat na emailovou zprávu (viz odstavec 
8.6), nebo v případě, že výherce nebude při realizaci výhry postupovat podle dohody s 
pořadatelem nebo podle pokynů pořadatele soutěže, zaniká nárok tohoto výherce na 
výhru v soutěži a pořadatel není povinen takovému výherci výhru poskytnout. 

 
8.6. Výherce akceptuje výhru tím, že toto telefonicky potvrdí, případně odpoví na email a 

poskytne pořadateli svou kontaktní adresu a telefon pro další komunikaci. V případě, 
že výherce do 10 dnů ode dne odeslání emailu informujícího jej o výhře nepotvrdí 
akceptaci výhry, bude mu pořadatelem odeslán druhý email. Pokud výherce nepotvrdí 
akceptaci výhry ani do 10 dnů po odeslání druhého emailu, zaniká nárok na výhru a 
pořadatel není povinen takovému výherci výhru poskytnout.  
 

8.7. Výherce bere na vědomí, že nese daňovou povinnost ve smyslu ustanovení § 36 odst. 
2 písm. k) ve spojení s § 10 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8.8. Výherce je oprávněn výhru odmítnout.  

 
8.9. Výherci bude pořadatelem předána výhra a předávací protokol o výhře. Výherce je 

povinen převzít výhru a předávací protokol ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy akceptoval 
výhru telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě, že uvedená lhůta marně 
uplyne, výherce ztrácí na výhru nárok. 

 



9. Zpracování osobních údajů 
 

9.1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, 
že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v 
platném znění, občanského zákoníku (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jimi 
uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a 
reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být 
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy 
účastníků soutěže, a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. 

 
9.2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící 
registrací do soutěže pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením všech jím 
vyplněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, a mobilní 
telefon (dále jako „údaje“) do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním 
prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely 
zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení 
výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných 
aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických 
prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu pěti let s tím, že k těmto 
údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva 
podle ustanovení § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že 
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese 
pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto 
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.  

 
9.3. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení 

osobních údajů bude provádět pořadatel. 
 
9.4. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na pořadatele 

obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních 
údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. 

 
10. Závěrečná ustanovení 

 
10.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je 

plně dodržovat. 
 
10.2. Soutěže se nelze zúčastnit opakovaně, ani na základě zopakování testovací jízdy.  
 



10.3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení údajů 
v odevzdaných/doručených soutěžních formulářích. Do soutěže nebudou zařazeni 
soutěžící, jejichž údaje nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat stanovené 
podmínky soutěže, anebo které odeslali soutěžící nesplňující podmínky účasti v 
soutěži. Rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti jakéhokoliv odvolání ze 
strany soutěžícího. 

 
10.4. Do soutěže nebudou zařazeni ti soutěžící, jejichž údaje budou vyplněné v rozporu s 

těmito pravidly soutěže nebo budou obsahovat nepravdivé údaje. 
 
10.5. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a na soutěži participujících 

organizací a osoby jim blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, 
že se některá z těchto osob stane výhercem v soutěži, výhra nebude předána. 

 
10.6. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly 

soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takový soutěžící se i přes 
uvedená pravidla stal výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, 
které poskytl, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Výhra v soutěži se nepředá ani 
v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání 
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, 
která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. 

 
10.7. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo 

nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit 
podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla 
být výherci předána v souladu s pravidly soutěže. 

 
10.8. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené soutěžícím v 

souvislosti s realizací výhry. Reklamace výhry je vyloučena. 
 
10.9. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení v doručení zpráv zasílaných 

prostřednictvím emailové pošty, přepravních společností či jiným způsobem. 
 
10.10. Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje 

právo soutěž ukončit. 
 
10.11. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační 

zabezpečení soutěže a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku 
zveřejnění na webových stránkách soutěže na www.fiat.cz.  

 
10.12. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související 

s výhrou.  



 
10.13. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit 

v penězích.  
 
10.14. Pořadatel soutěže konstatuje, že pořádaná soutěž není loterií dle zákona č. 202/1990 

Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Na pořádanou soutěž se vztahuje příslušná 
obecná právní úprava dle občanského zákoníku, tj. zákona č. 40/1964 Sb. 

 
10.15. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici u pořadatele soutěže či na stránkách 

www.fiat.cz. 


