Oficiální pravidla a statut soutěže:
„Let your body drive“ (dále jen „Pravidla“)
Tato Pravidla závazně upravují podmínky soutěže „Let your body drive“ (dále jen "Soutěž") na
internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím
spotřebitelům.

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Hvězdova
1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ: 250 80 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 47847 (dále jen „Pořadatel“).
2. Termín a místo konání Soutěže
Soutěž probíhá od 10. 5. 2012 do 30. 6. 2012 na území České republiky (dále jen „Doba konání
Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“).
3. Účast v Soutěži všeobecné podmínky Soutěže
3.1 Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s
adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“), která splní podmínky
článku 4 těchto Pravidel a současně následující podmínky:
a) V Době konání Soutěže navštíví webovou stránku Pořadatele www.vyhraj208.cz a zapojí se
do soutěže. Rovněž se seznámí s instrukcemi Soutěže, Pravidly a možnými výhrami.
b) Následně přes volbu „HRAJ A VYHRAJ“ absolvuje soutěžní hru. Pro účast v soutěži je nutné
celou soutěžní hru dokončit, a to včetně absolvování dvou meziher a zodpovězení dvou
soutěžních otázek.
c) Nutnou podmínkou je také přihlášení k reálné testovací jízdě ve vozu Peugeot 208 u
oficiálního prodejce nových vozů Peugeot. O tu žádá Soutěžící správným vyplněním
povinného pole pro telefonní číslo po zodpovězení otázek. Zaškrtnutím příslušného pole a
následným stiskem tlačítka „ZAVOLEJTE MI“ souhlasí uživatel s pravidly soutěže a s tím, že
ho bude kontaktovat Pořadatel s nabídkou testovací jízdy. Následuje stránka popsaná v bodě
e).
d) Stránka informuje Soutěžícího, že jeho výsledek a žádost o testovací jízdu byly odeslány.
e) Následně bude Soutěžící kontaktován pracovníkem call centra Pořadatele, se kterým se
dohodne na konkrétním koncesionáři vozidel značky PEUGEOT na území ČR (dále jen
„Koncesionář“), u kterého Soutěžící vykoná testovací jízdu. Soutěžící bude poté kontaktován
přímo Koncesionářem a společně dohodnou přesný čas a místo vykonání testovací jízdy.
Soutěžící za předpokladu, že splní podmínky pro vykonání testovací jízdy stanovené v čl. 4
těchto Pravidel, absolvuje u Koncesionáře v dohodnutém termínu testovací jízdu s
automobilem určeným Pořadatelem (Peugeot 208). V případě, že se Soutěžící nedostaví
v dohodnutém termínu ke Koncesionáři, bude ze Soutěže vyřazen. Soutěžící bere na vědomí,
že testovací jízdu je povinen vykonat nejpozději do 30. 6. 2012 včetně. Pořadatel nenese
odpovědnost za případný nedostatek kapacitních možností Koncesionáře k vykonání
testovací jízdy.
3.2 Vždy platí, že:
a) Tatáž fyzická osoba se může Soutěže zúčastnit pouze jednou. Systém neumožní odeslání

více přihlášek k testovací jízdě, ve kterých bude uvedeno stejné telefonní číslo.
b) Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru k Pořadateli soutěže, k subjektu – jakémukoliv členu distribuční sítě Peugeot na
celém území Evropské unie nebo ke společnosti Symbio Digital, s.r.o, IČ: 26492407, se
sídlem Praha 7, Holešovice, Na Maninách 1040/14, PSČ 170 00, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85648, jakož i osoby jim blízké
ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V
případě, že by se osoba uvedená v předchozí větě přihlásila do Soutěže a stala se výhercem
Soutěže, výhra jí nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že Pořadatel
zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze
strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu
k získání výhry.
4. Podmínky pro vykonání testovací jízdy
4.1 Podmínky pro vykonání testovací jízdy jsou následující:
-

příslušná osoba je držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu „B“,
příslušná osoba předložila Pořadateli před vykonáním testovací jízdy ke kontrole platný
řidičský průkaz a platný doklad totožnosti,
příslušná osoba není bezprostředně před vykonáním testovací jízdy ani v jejím průběhu
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
vykonání testovací jízdy je možné pouze dovolují-li to kapacitní podmínky Pořadatele,
testovací jízdu lze vykonat maximálně do 30. 6. 2012 včetně, po odeslání žádosti ve
smyslu článku 3.1 písm. b),
po vykonání testovací jízdy Soutěžící vyplní dotazník o vykonání testovací jízdy (dále jen
„Dotazník“), ve kterém uvede své stejné identifikační údaje jako v žádosti o testovací
jízdu, tedy identické telefonní číslo.

Nebude-li splňovat Soutěžící výše uvedené podmínky, nebude mu umožněno vykonání
testovací jízdy a bude ze Soutěže vyřazen. Stejně bude ze Soutěže vyřazen ten Soutěžící,
který řádně nevyplnil Dotazník po absolvování testovací jízdy.

4.2

5. Cena v Soutěži:
Soutěžící, kteří jako první dosáhnou nejrychlejšího výsledného času absolvování soutěžní hry na
stránkách www.vyhraj208.cz (včetně dvou meziher) a zároveň správně odpoví na obě soutěžní otázky
dle bodu 3.1. Pravidel a zároveň se řádně zúčastní testovací jízdy, vyhrávají tyto ceny:




Pořadí místa 1. – 10. (první až desátý nejrychlejší čas) – Zapůjčení vozu Peugeot 208 na
208 dní zdarma
Pořadí místa 11. (jedenáctý nejrychlejší čas) – Kinect pro Xbox 360 a sada Kinect her
Pořadí místa 12. (dvanáctý nejrychlejší čas) – Poukaz do Skydive arény

(dále jen „Ceny“).
6. Vyhodnocení Soutěže a určení vítěze Soutěže / předání ceny
6.1

6.2

Vítězem Soutěže se stane ten ze Soutěžících, který v době konání soutěže úspěšně dokončil
celou soutěžní hru na adrese www.vyhraj208.cz včetně dvou meziher, a to v nejkratším
celkovém čase, a zároveň správně odpověděl na obě soutěžní otázky. Podmínkou je také
skutečné absolvování testovací jízdy dle čl. 3.1 písm. e) těchto Pravidel a splnění i všech
ostatních podmínek Soutěže. Další ceny získají Soutěžící, kteří za splnění všech předchozích
podmínek dosáhli dalších 5 nejrychlejších časů (dále jen „Výherce“).
Pro získání 1. ceny (zapůjčení vozu Peugeot 208 na 208 dní) musí být Soutěžící více než dva
roky držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu “B”.
V případě shodných celkových časů dvou nebo více Soutěžících rozhodne o Výherci datum a
čas úspěšného dokončení hry ve smyslu článku 3.1 písm. e) těchto Pravidel. Výhercem se
stane ten Soutěžící, který shodného výsledného času dosáhl dříve.

6.3.

6.4

6.5

V případě, že nastane situace, kdy bude naprosto shodný i čas úspěšného dokončení hry na
www.vyhraj208.cz, pak bude rozhodovat dřívější datum a čas testovací jízdy účastníka
soutěže.
Vyhodnocení Soutěže se uskuteční nejpozději dne 18. 7. 2012. O své výhře a o místě a datu
předání Ceny, k němuž dojde nejpozději do 30 pracovních dnů od vyhodnocení Soutěže, bude
Výherce informován Pořadatelem prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v Dotazníku
(dále jen „Oznámení o výhře“).
Jméno a příjmení Výherce může být zveřejněno Pořadatelem, zejména prostřednictvím
webových stránek www.vyhraj208.cz. Pořadatel však není oprávněn bez souhlasu Výherce
zveřejnit kontaktní údaje Výherce (e-mailovou adresu, telefonní číslo).

7. Předání ceny
7.1

7.2

7.3

Výherce je povinen potvrdit písemně na adresu Pořadatele nejpozději do 7 dnů ode dne
doručení Oznámení o výhře ve smyslu čl. 6.4 Pravidel svoji účast při předání Ceny v čas a v
místě určeném Pořadatelem. Pokud tak Výherce neučiní, Pořadatel má právo udělit Cenu
dalšímu Soutěžícímu v pořadí nebo naložit s Cenou jinak dle svého uvážení; to platí stejně i v
případě, že Soutěžící nepřevezme výhru v Pořadatelem stanovený čas a v Pořadatelem
stanoveném místě.
Soutěžící je povinen oznámit Pořadateli případnou změnu kontaktních údajů. Pořadatel neručí
za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení Oznámeni o výhře z důvodů spočívajících na
straně Soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele
poštovních služeb či jiného doručovatele.
Pořadatel je oprávněn ověřit identitu Soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve
Soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o jeho totožnosti a o tom, že splnil veškeré
podmínky Soutěže. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je Soutěžící vyřazen
ze Soutěže a výhra mu nebude předána. Pořadatel má v takovém případě právo udělit Cenu
dalšímu Soutěžícímu v pořadí nebo naložit s Cenou jinak, dle svého uvážení.

8. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
8.1

8.2

8.3

8.4

Odesláním žádosti o účast na testovací jízdě ve smyslu čl. 3.1 odst. d) Pravidel vyjadřuje
Soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící dále dává
souhlas k tomu, aby PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Hvězdova1716/2b,
Praha 4, 140 78, IČ: 25080229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 47847 (dále jen „Správce“) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon”), zpracoval níže uvedené osobní údaje, tj. shromáždil a zpracoval tyto údaje, a to i
v elektronické podobě, a používal je za účelem administrace a vyhodnocení Soutěže, předání
Ceny v Soutěži, k dalším marketingovým účelům a za účelem nabízení obchodu a služeb, to
vše v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, adresa bydliště, elektronická adresa, telefonní
číslo, to vše po dobu nejvýše deseti let od skončení Soutěže. Soutěžící dále vyjadřuje souhlas
s tím, aby jím vyplněné osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným
zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem v souladu se Zákonem a
aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno na webových stránkách www.vyhraj208.cz.
Soutěžící také vyjadřuje souhlas s pořízením fotografického záznamu z webové kamery
v průběhu hry na stránkách www.vyhraj208.cz, a to pouze pro účely této hry. Fotografie
nebudou zveřejněny bez výslovného souhlasu soutěžícího.
Odesláním žádosti o účast na testovací jízdě ve smyslu čl. 3.1 odst. d) Pravidel rovněž uděluje
Soutěžící souhlas Správci k zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou podle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a
to prostřednictvím e-mailové adresy Soutěžícího.
Soutěžící má právo kdykoli svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla
Správce, a dále má práva dle § 21 Zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho
týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je
účinné okamžikem doručení Správci a má za následek vyloučení Soutěžícího z další účasti v
Soutěži včetně ztráty nároku na cenu, je-li doručeno Správci před jejím předáním.
Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno,
příjmení a město jejich trvalého bydliště (umístění doručovací adresy) v médiích (včetně

8.5

internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a
jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným
způsobem i zvukové a obrazové záznamy Soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení
Soutěže.
Soutěžící nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na
kterém Soutěž probíhá, či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.

9. Další ustanovení
9.1

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky Soutěže, Soutěž odložit, zkrátit Dobu
trvání Soutěže, přerušit nebo zrušit Soutěž bez náhrady. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo
výměny Ceny za jinou Cenu v ekvivalentní hodnotě. V případě, že dojde ke změnám
v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku Pravidel a
zveřejněno na internetových stránkách: www.vyhraj208.cz. Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

9.2

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Soutěži či
soutěžní Ceny soudní cestou je vyloučeno. Cenu nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním
plněním.
Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené v souvislosti s užíváním výhry.
Odpovědnost Pořadatele za případné vady Ceny se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Při jakémkoliv porušení pravidel Soutěže si pořadatel vyhrazuje právo Soutěžícího ze Soutěže
bez náhrady vyřadit.
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle
vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné
závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto
Pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat
elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět pouze pravdivé údaje. Pořadatel
nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou
informace o Soutěži uveřejněny.
Tato závazná pravidla Soutěže jsou dostupná na webových stránkách: www.vyhraj208.cz.

9.3

9.4
9.5

9.6

