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PRAVIDLA SOUTĚŽE „VYHRAJ A UŽIJ SI DOBRODRUŽSTVÍ S NOVÝM VOZEM 

HYUNDAI KONA NA MĚSÍC!“ 

(„Soutěž“) 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE 

1.1 Pořadatelem soutěže je Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 28399757, se sídlem Praha 5, 

Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138784 („Pořadatel“). 

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE 

2.1 Soutěž bude probíhat od 1. 8. 2017 00:00 hod. do 30. 9. 2017 23:59 hod. („Doba konání 

Soutěže“). 

2.2 Soutěž je pořádána na území České republiky, a to prostřednictvím webové stránky 

www.hyundai.cz/kona  („Soutěžní stránka“). 

3. REGISTRACE, VÝHRA A CENA 

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 

republiky a platným řidičským oprávněním skupiny B (či jeho ekvivalentem), která je svéprávná 

a splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly („Soutěžící“).  

3.2 Podmínkou účasti v Soutěži je registrace Soutěžícího na Soutěžní stránce 

(„Registrační formulář“). V Registračním formuláři uvede Soutěžící: (i) jméno a příjmení, (ii) 

doručovací adresu na území České republiky, (iii) e-mailovou adresu, (iv) telefonní číslo, (v) věk, 

(vi) odpovědi na 4 čtyři otázky se seznamem předdefinovaných odpovědí a (vii) odpověď na 

Soutěžní otázku dle článku 3.2 těchto pravidel.  

3.3 Soutěžní otázka zní: Jaká bude nejnižší prodejní cena modelu Hyundai Kona (vč. případné 

limitované edice) v okamžiku jeho uvedení na trh v České republice (uvedená v celých českých 

korunách včetně DPH)? („Soutěžní otázka“). 

3.4 Úspěšné provedení registrace do Soutěže bude Soutěžícímu potvrzeno zasláním e-mailu na e-

mailovou adresu, která byla Pořadateli poskytnuta v Registračním formuláři. 

3.5 Účast v Soutěži je dobrovolná. Do Soutěže je možné se registrovat pouze jedenkrát. Opakované 

registrace budou Pořadatelem ze Soutěže vyřazeny. Registrací do Soutěže vyjadřuje Soutěžící 

souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. 

3.6 Soutěží se o bezplatnou výpůjčku osobního automobilu Hyundai Kona s naplněnou nádrží 

pohonných hmot při převzetí na jeden (1) měsíc, v hodnotě 23.530 Kč včetně DPH, a to včetně 

pojištění Vozidla s 0% spoluúčastí („Výhra“). Dále je možné v Soutěži získat triko „Hyundai 

Kona“ („Cena“). 

3.7 Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru 

k Pořadateli, osobám účastným na přípravě a organizaci Soutěže nebo jsou sami těmito osobami 

nebo jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže, Výhra (Cena) této osobě nebude 

předána. Stejně tak se Výhra (Cena) nepředá 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 (Ceny). 

4. VÝBĚR VÝHERCŮ, VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY A CENY 

4.1 Výhru získá Soutěžící, který splní veškeré podmínky této Soutěže stanovené těmito pravidly 

a současně jeho odpověď na Soutěžní otázku bude mezi pěti (5) odpověďmi, které byly nejblíže 

nejnižší prodejní ceně modelu Hyundai Kona (vč. případné limitované edice) v okamžiku jeho 

http://www.hyundai.cz/kona


 

  2 / 4 

uvedení na trh v České republice (uvedené v celých českých korunách včetně DPH)“ 

(„Výherce“).  

4.2 Bude vybráno celkem pět (5) Výherců, z nichž každý obdrží po jedné Výhře. V případě, že se 

někteří z Výherců registrují s identickou odpovědí na Soutěžní otázku, bude rozhodujícím 

kritériem pro určení pořadí jednotlivých Výherců čas registrace (vyhraje ten, kdo odpověď 

registroval dříve). 

4.3 Každý v pořadí dvacátý registrovaný Soutěžící, který splní veškeré podmínky této Soutěže 

stanovené těmito pravidly, současně získá Cenu. Počet možných výherců Ceny je neomezený. 

V případě, že bude více než jeden výherce Ceny se shodným časem registrace do Soutěže, obdrží 

Cenu každý z těchto výherců. 

4.4 Pořadatel určí Výherce, včetně stanovení jejich konečného pořadí, bezprostředně po skončení 

Doby konání Soutěže a bude následně Výherce individuálně kontaktovat na telefonním čísle či e-

mailové adrese poskytnuté Pořadateli v Registračním formuláři s požadavkem na potvrzení zájmu 

o Výhru. Postup dle předchozí věty se uplatní obdobně i ve vztahu k výhercům Ceny; výherce 

Ceny bude současně požádán o sdělení (potvrzení) bližší specifikace Ceny (zejm. velikost) a 

adresy pro doručení Ceny prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na náklady 

Pořadatele. 

4.5 K převzetí Výhry se Soutěžící musí dostavit osobně, jinak ztratí nárok na Výhru. K převzetí 

Výhry dojde v místě autorizovaného prodejce a opravce vozů Pořadatele Hyundai Praha 

Domanský s.r.o., na adrese Jeremiášova 1106/1, PSČ 155 00, Praha 5 – Stodůlky, a to v čase 

určeném dle dohody Výherce s Pořadatelem. Současně platí, že nejdříve je oprávněn Výhru čerpat 

Výherce s nejlepší odpovědí, a poté další Výherci dle Pořadatelem určeného pořadí. 

4.6 Vůz, jehož užití je předmětem Výhry bude v případě každého z Výherců předán s plnou nádrží 

pohonných hmot. Následné náklady na pohonné hmoty v době výpůjčky Výhry jdou již k tíži 

příslušného Výherce a nebudou hrazeny ze strany Pořadatele. Výherce není povinen zajistit, aby 

měl vůz při jeho vrácení při skončení výpůjčky plnou nádrž pohonných hmot. 

4.7 Pokud Výherce uvede v Registračním formuláři nebo jinak nepravdivé údaje, Výhru odmítne 

nebo mu nebude moci Výhra být Pořadatelem předána z jakéhokoli jiného důvodu (např. 

Pořadatel se opakovaně, tedy dvakrát, neúspěšně pokusí o kontaktování Výherce dle předchozích 

bodů; Výherce se nedostaví k předem dohodnutému předání Výhry; nebo jinak neposkytne 

Pořadateli potřebnou součinnost atp.), bude jinak jemu náležející Výhra nabídnuta dalšímu 

Soutěžícímu, který se se svou odpovědí na Soutěžní otázku (při zohlednění času jeho registrace a 

dodržení všech ustanovení těchto pravidel) umístil jako další v pořadí. Pořadí ostatních Výherců 

se tímto rovněž posouvá o jednu pozici. Tento postup se bude opakovat, dokud nebude nalezen 

náhradní Výherce. Pokud se postupem dle tohoto bodu nepodaří předat kteroukoli z Výher 

žádnému z náhradních Výherců, Pořadatel je oprávněn příslušnou Výhru neudělit. 

4.8 Pokud výherce Ceny uvede v Registračním formuláři nebo jinak nepravdivé údaje, Cenu odmítne 

nebo mu nebude moci Cena být Pořadatelem předána z jakéhokoli jiného důvodu (např. Pořadatel 

se opakovaně, tedy dvakrát, neúspěšně pokusí o kontaktování výherce Ceny dle předchozích 

bodů; nebo jinak neposkytne Pořadateli potřebnou součinnost atp.), je Pořadatel oprávněn 

příslušnou Cenu neudělit. 

4.9 Soutěžící, kteří Výhru ani Cenu nezískali, nebudou nijak vyrozuměni. 

4.10 Výherci budou zveřejněni s uvedením jejich jména, příjmení a obce doručovací adresy na 

Soutěžní stránce a na profilech Pořadatele na sociálních sítích, a to nejdéle po dobu jednoho (1) 

roku po skončení Doby trvání Soutěže. 

4.11 Výhra podléhá srážkové dani ve výši 15 %. Pořadatel odvede příslušnou daň v souladu s 

příslušnými právními předpisy. Pro tento účel může Pořadatel na Výherci požadovat sdělení 

dalších údajů a jeho součinnost. 
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5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU 

5.1 Registrací do Soutěže bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, 

doručovací adresy na území České republiky, telefonního kontaktu, e-mailové adresy a případně 

dalších údajů sdělených Pořadateli budou zpracovávány společností Hyundai Motor Czech s.r.o., 

IČO: 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, jakožto správcem osobních 

údajů, pro účely uspořádání Soutěže, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou 

kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. 

5.2 Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí, že osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány pro 

marketingové účely v souladu s článkem 4.10 pravidel, tedy zejména umístěny v propagačních 

materiálech Pořadatele, na Soutěžní stránce nebo ve sdělovacích prostředcích, po dobu jednoho 

(1) roku ode dne skončení Soutěže. 

5.3 Soutěžící dále souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Pořadatelem na 

kontaktní údaje poskytnuté v Registračním formuláři. 

5.4 Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat výše v článku 5.1 pravidel uvedeného správce 

osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní 

údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou 

úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Soutěžící má právo požádat 

správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se 

domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života Soutěžícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo 

požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, 

provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti 

Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 

údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i 

přímo). 

5.5 Souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné a Soutěžící má právo je kdykoliv 

odvolat na adrese Pořadatele. Pokud není uvedeno jinak, udělují se na dobu do odvolání. Pokud 

však Soutěžící odvolá svůj souhlas dle článku 5.2 pravidel, může to mít za následek vyřazení ze 

Soutěže a ztrátu nároku na Výhru. 

5.6 Registrací do Soutěže projevuje Soutěžící souhlas s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená 

osoba, je v souvislosti s předáním Výhry, pokud se Soutěžící stane Výhercem, oprávněn 

bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby 

nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích 

prostředcích, na internetu (včetně sociálních sítí Pořadatele) nebo v propagačních materiálech 

Pořadatele, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. 

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Tato pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Soutěžní stránce. 

6.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též e-mailem na info@hyundai.cz,  nebo 

telefonem na 800 800 900. 

6.3 Výherce není oprávněn požadovat namísto Výhry (Ceny) peněžní či jakékoliv jiné plnění.  

6.4 Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně Výherci nebo třetí osobě vznikne v 

souvislosti s užíváním vozu, který je předmětem Výhry. 

6.5 Pořadatel je oprávněn kdykoli kontrolovat podmínky pro účast v Soutěži a vyloučit kteréhokoliv 

Soutěžícího pro jednání v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého 

uvážení vyloučit jakéhokoli Soutěžícího, u nějž se prokáže, že zneužívá průběh Soutěže nebo s ní 

manipuluje, či jedná jiným způsobem, který je dle Pořadatele v rozporu s těmito pravidly. 

6.6 Pořadatel může tato pravidla změnit (včetně nahrazení Výhry či Ceny výhrou obdobného typu a 

mailto:info@hyundai.cz
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hodnoty); informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude dostupná na Soutěžní stránce. 

Pořadatel tak může Soutěž též odložit, přerušit nebo zrušit. Každá taková změna bude rovněž 

vyhlášena na Soutěžní stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, 

zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či 

právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na 

Soutěžící. 

6.7 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti 

s účastí Soutěžícího v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách 

(www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení 

sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se 

mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení 

o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České 

obchodní inspekce.  

6.8 Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy 

ODR dostupné na webové stránce 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup 

mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím 

řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho 

využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní 

inspekci či na soud. 

6.9 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně 

zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se 

Soutěžícím). 

http://www.coi.cz/
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