PRAVIDLÁ SÚŤAŽE VERNOSTNÉHO KLUBU MÔJ VIANOR
Usporiadateľ:
NOKIAN TYRES s.r.o., V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
a
GPD a.s., Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín 5
Prevádzkovateľ:
GPD a.s., Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín 5
IČO: 25031881
DIČ: CZ25031881
Názov súťaže:
VYHRAJ 1 ROK SERVISU ZADARMO
Termín konania:
01.04.2016 00:00:01 hod - 31.07.2016 23:59:59 hod
Miesto konania súťaže:
ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Pre každý región (ČR a SR) sú k dispozícii samostatné výhry
Súťažné výrobky:
LETNÉ PNEUMATIKY VŠETKÝCH ZNAČIEK, ZAKÚPENÝCH V SERVISNEJ SIETI VIANOR
ZIMNÉ PNEUMATIKY VŠETKÝCH ZNAČIEK, ZAKÚPENÝCH V SERVISNEJ SIETI VIANOR
NÁHRADNÉ DIELY, AUTOPRÍSLUŠENSTVO A INÝ TOVAR, ZAKÚPENÝ V SERVISNEJ SIETI VIANOR
AUTOSERVISNÉ, PNEUSERVISNÉ A INÉ SLUŽBY, ZAKÚPENÉ V SERVISNEJ SIETI VIANOR
Účastník súťaže:
Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo s
doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v
súťaži (ďalej len "účastník")
Podmienky účasti:
1) Účastník zakúpi v niektorej z prevádzok tovar alebo službu (prípadne kombináciu tovar a služby) v súhrnnej
výške 180 € vrátane DPH alebo vyššej (ekvivalent pre účasť vo Slovenskom republike je 180 EUR vrátane DPH)
2) Spolu s predajným dokladom obdrží zákazník vernostnú kartu můjVIANOR. Prípadne už môže byť držiteľom
vernostnej karty.
3) Na vernostnej karte je unikátny špecifické číslo karty
4) Kartu aj nákup pneumatík registruje na internetových stránkach www.mujvianor.cz (možné tiež z chytrých
mobilných zariadení - telefón, tablet atď.). Pre slovenských zákazníkov je ekvivalent stránky www.mojvianor.sk
5) Do súťaže je možné prihlásiť sa viackrát - možnosť registrácie viacerých nákupov pod jedným číslom karty.
Každý registrovaný nákup má svoje unikátne číslo, ktoré postupuje do konečného žrebovania. Pre každé
zaradenie do súťaže musí súťažiaci splniť podmienku - nákup tovaru a služieb v min súhrnnej výške vždy 5.000, Kč vč. DPH pre Českú republiku a 180 EUR vr. DPH pre Slovenskú republiku

GPD a.s.
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Hlavná výhra:
1. Cena = 1 ROK SERVISU ZADARMO (platí do vyčerpania celkovej hodnoty 750, - EUR)
Ostatné výhry:
2.- 6. Cena = Poukaz na služby a tovar v hodnote 20, -EUR
7.- 11. Cena = Autolekárnička VIANOR
12. - 16. Cena = Sada termo hrnčekov NOKIAN TYRES
17. - 30. Cena = Balíček autokozmetiky VIANOR
Vyhodnotenie, výber výhercov:
1) Losovanie hlavných výhier prebehne 5. augusta 2016 osobitne pre Českú republiku a osobitne pre Slovenskú
republiku fyzicky za účasti štátneho notára. Celý záznam žrebovania bude tiež k dispozícii na internetovej
stránke www.mujVIANOR.cz a www.mojvianor.sk a výhercovia budú bezprostredne po vylosovaní informovaní
emailom.
2) Losovanie ostatných výhier bude prebiehať 5. augusta 2016 prostredníctvom IT systému můjVIANOR a
výhercovia budú bezprostredne po vylosovaní informovaní emailom.
3) Kompletný zoznam výhercov bude uverejnený na stránkach www.mujVIANOR.cz a www.mojVIANOR.sk
Kontaktovanie výhercov
Zaisťuje usporiadateľ súťaže - spoločnosť GPD a.s., Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín 5
Odovzdanie výhier
Súťažiaci je o nároku na výhru upovedomený telefonicky alebo prostredníctvom emailovej správy max do 7 dní
od vyhodnotenia.
Všetky výhry budú výhercom doručené v termíne podľa vzájomnej dohody usporiadateľa súťaže, jej
prevádzkovateľa a výhercu. Výhry budú odovzdávané na prevádzke, kde výherca zakúpil výherné pneumatiky.
Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov:
1) Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať
2) Účastník účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov spoločnosťami
Nokian Tyres s.r.o. so sídlom V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4 a GPD as, Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín 5 ako
správcovi prípadne inej tretej osobe ako spracovateľovi, za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania vyhry a
na marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb správcu, vrátane zasielania informácií o organizovaných
akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických
prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na obdobie do odvolania súhlasu. Správca zhromažďuje osobné
údaje v rozsahu zákona č. 101 / 2000Sb. o ochrane osobných údajov rovnako ako v súlade s právnymi predpismi
Českej republiky a Slovenskej republiky upravujúcimi nakladanie s osobnými údajmi v informačných systémoch.
Účastník berie na vedomie, že má právo na opravu údajov, ich likvidáciu a vyhlasuje, že všetky údaje nahlásil
pravdivo. Tento súhlas udeľuje bezplatne. V prípade pochybností sa môže účastník obrátiť na správcu.
3) Účasťou v súťaži poskytuje účastník usporiadateľovi bezplatný súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska
a miesta bydliska, vo forme: "Meno, Priezvisko, Mesto" a podobizne prípadných obrazových alebo zvukových
záznamov účastníkov, v súvislosti s prezentáciou výsledkov súťaže v médiách a reklamných materiáloch
usporiadateľa súťaže.
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Ďalšie dôležité podmienky súťaže:
1) Vymáhanie účasti či výhry v súťaži súdnou cestou je vylúčené.
2) Viacnásobná účasť je možná, ale vždy iba s ďalším nákupom v súhrnnej výške min 5.000 Czk vrátane DPH,
prípadne 180 EUR vrátane DPH
3) Usporiadateľ ani prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti
so súťažou (či už boli spôsobené ľudským faktorom alebo technickou chybou), za technické či telekomunikačné
problémy či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky
vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov
alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže.
4) Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa i prevádzkovateľa súťaže, prípadne ich frančíz partneri,
rovnako tak zamestnanci všetkých spolupracujúcich agentúr a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho
zákonníka. V prípade, že by sa niektorá z týchto osôb stala výhercom v súťaži, táto výhra nebude odovzdaná a
bude uskutočnené dodatočné opakované žrebovania danej výhry, nie však všetkých výhier.
5) Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže aj bez predchádzajúceho upozornenia takého účastníka súťaže,
ktorý porušil tieto podmienky a pravidlá súťaže, všeobecne záväzné právne predpisy alebo u ktorého má
Usporiadateľ dôvodné podozrenie na porušenie týchto podmienok a pravidiel súťaže alebo všeobecne
záväzných právnych predpisov, prípadne účastníka , ktorý počas súťaže konal v rozpore s dobrými mravmi.
6) Výsledky súťaže sú konečné (okrem situácie popisované v odseku 4 tejto kapitoly) a bez možnosti odvolania.
Usporiadateľ si vyhrazjje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej
hodnosti a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť
výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže. Výmena cien či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za
vecné výhry právnou cestou, nie je možná.
7) Usporiadateľ ani prevádzkovateľ nenesú akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom
v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhry je vylúčená.
8) Usporiadateľ súťaže si vo výnimočných a úplne odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo súťaž ukončiť.
Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou ani nárokovať v alternatívnej podobe.
9) Usporiadateľ je oprávnený zmeniť pravidlá súťaže či technické alebo organizačné zabezpečenie súťaže av
takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu uverejnenia na webových stránkach vernostného klubu
www.mujvianor.cz a www.mojvianor.sk
10) Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné Usporiadateľovi či Prevádzkovateľovi zaslať písomne na
poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia akcie. Námietky podané neskôr
nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.
V Děčíne 29.3.2016
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