Obchodní podmínky propagační akce pod názvem
„VYZVEDNI SI AŽ 1200 Kč NA AUTOSERVIS“
(dále jen „Obchodní podmínky“)
§ 1. Všeobecná ustanovení
1. Propagační akce pod názvem „VYZVEDNI SI AŽ 1200 Kč NA AUTOSERVIS“ (dále jen
„Propagační akce“) je marketingovou akcí, kterou organizuje společnost Goodyear Dunlop
Tires Polska Sp. z o.o., která má sídlo v Polsku, ve Varšavě, ul. Krakowiaków 46, zapsaná do
obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIII.
obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000104862 (dále je
„Organizátor“), a to za účelem zvýšení prodeje nových zimních pneumatik značek Goodyear,
Dunlop, Fulda o velikosti 16 palců a výše, určených pro osobní automobily nebo auta s
pohonem všech kol / SUV (dále jen „Akční pneumatiky“).
2. Správcem, který dohlíží na průběh Propagační akce, je OEX Cursor S.A. se sídlem v Polsku, ul.
Równoległa 4a, 02- 235 Warszawa, zapsaná do obchodního rejstříku vedeneho Okresnim, pod
číslem: KRS 0000338509 (dále jen „Správce“).
3. Cílem Propagační akce je odměnit Účastníky, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito
Obchodními podmínkami, za nákup Akčních pneumatik včetně jejich montáže u Partnerů
uvedených v Příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek (dále je „Partneři“).
4. Obsah těchto Obchodních podmínek je k dispozici na webových stránkách na adrese
www.epremio.cz (dále jen „Webové stránky“) po celou Dobu trvání Propagační akce.
5. Tato Propagační akce nepředstavuje náhodnou hru ve smyslu polského zákona o hazardních
hrách a sázkách a v žádném případě za ni nemůže být považována.
§ 2. Podmínky účasti v Propagační akci
1. Propagační akce se mohou zúčastnit zákazníci, kteří mají plnou svéprávnost a nakoupí Akční
pneumatiky pro soukromé účely, a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou činnost na
území České republiky, mají plnou svéprávnost a nakoupí Akční pneumatiky v rámci své
podnikatelské činnosti. Podmínkou jejich účasti je splnění všech uvedených podmínek:
a. zakoupí jednu sadu pneumatik, která se skládá ze čtyř kusů Akčních pneumatik
stejného druhu včetně jejich montáže, u jednoho z vybraných Partnerů;
b. převezmou od Partnera, od něhož si zakoupili Akční pneumatiky, unikátní akční kód,
jehož vzor tvoří Přílohu č. 2 těchto Obchodních podmínek a který potvrzuje nákup
Akčních pneumatik včetně jejich montáže;
c. zaregistrují se v Době trvání Propagační akce na Webových stránkách prostřednictvím
souhlasu s Obchodními podmínkami Webových stránek a zašlou příslušnou žádost (tj.
vyplní všechna povinná políčka formuláře, který je k dispozici na Webových stránkách).
Přístup k formuláři lze také získat po odeslání textové SMS zprávy s převzatým kódem
na číslo + 420 736352048 Cena za odeslání takové SMS zprávy závisí na tarifu
operátora.
d. souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a řádně zaregistrují nákup Akčních
pneumatik včetně jejich montáže na Webových stránkách, v souladu s paragrafem 4
těchto Obchodních podmínek;

e. souhlasí se zpracováním osobních údajů požadovaných v souvislosti s účastí v
Propagační akci;
Tyto osoby jsou dále označeny jako „Účastníci“ nebo samostatně jako „Účastník“.
2. Webové stránky umožňují utvoření individuálního účtu, jehož registrační proces je zakončen
odsouhlasením odkazu uvedeného v e-mailové zprávě zaslané Organizátorem, včetně
vytvoření individuálního hesla k Webové stránce. Odeslání příslušné žádosti (tj. vyplnění všech
povinných políček formuláře dostupného na Webových stránkách) je potom dostupné po
přihlášení se na Webových stránkách.
3. Propagační akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci Organizátora,
zaměstnanci Partnerů a dalších subjektů zapojených do organizace Propagační akce na zakázku
Organizátora, ani osoby, které jsou v pracovním poměru vůči těmto subjektům na jiném
základě, než je pracovní smlouva.
4. Každý z účastníků si musí z důvodu omezeného počtu akčních kódů před nákupem Akčních
pneumatik včetně jejich montáže ověřit jejich dostupnost, a to tak, že se bezprostředně obrátí
na vybraného Partnera.
5. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení Účastníka z Propagační akce, pokud
poruší tyto Obchodní podmínky nebo jeho jednání bude poškozovat dobré jméno, pověst nebo
zájmy Organizátora. Organizátor si navíc vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení Účastníka z
účasti v Propagační akci, pokud Účastník uvede neúplné nebo nepravdivé údaje, např. adresu,
název nebo prodejní doklad. Vyloučení Účastníci v takovém případě ztrácejí nárok na udělení
Prémie. Pokud vyloučení Účastníci už Prémii obdrželi, Organizátor může od nich požadovat
bezprostřední vrácení peněžní částky v hodnotě, která se rovná hodnotě udělené Prémie.
§ 3. Doba trvání Propagační akce
1. Propagační akce začíná dne 1.10.2020 a trvá do dne 11.12.2020 (dále jen „Doba trvání
Propagační akce“), v každém případě však maximálně do okamžiku, kdy Účastníci vyčerpají
všech 300 akčních kódů.
2. Pro účely Propagační akce se má za to, že datum prodeje a montáže Akčních pneumatik je
datem, které je uvedeno na faktuře nebo účtence, kterou Účastník obdržel prostřednictvím
Webových stránek a která potvrzuje nákup a montáž Akčních pneumatik.
§ 4. Pravidla Propagační akce
1. Organizátor se zavazuje, že udělí Prémii Účastníkům, kteří splní všechny podmínky, které jsou
uvedené v těchto Obchodních podmínkách, a kteří si v Době trvání Propagační akce zakoupili
Akční pneumatiky včetně jejich montáže od jednoho z Partnerů, kteří jsou uvedení v Příloze č.
1, a to pod podmínkou, že řádně zaregistrují výše uvedený nákup a montáž na Webových
stránkách v souladu s bodem 2 níže a Správce tento nákup schválí. Prvních 300 zákazníků, kteří
si zakoupili sadu osobních pneumatik Goodyear, Dunlop nebo Fulda (s montáží) v servise
Premio a zaregistrovali si tento nákup na webových stránkách, získá bonus 800 Kč
(osmsetkorunčeských) za velikost pneumatik 16 'nebo 17 ', nebo 1.200 Kč
(tisícdvěstěkorunčeských) pro pneumatiky velikosti 18' a vyšší.

2. K tomu, aby Účastníci získali Prémii, jsou povinni zaregistrovat prostřednictvím Webových
stránek nákup a montáž Akčních pneumatik, na které se vztahuje tato Propagační akce, ve
lhůtě 7 dnů od dne jejich nákupu a montáže, zadat jedinečný akční kód, který obdrželi od
Partnera, včetně čísla faktury nebo účtenky, data nákupu Akčních pneumatik a jejich montáže,
a zaslat čitelné naskenované kopie nebo fotografie faktur nebo účtenek, které potvrzují nákup
Akčních pneumatik včetně jejich montáže u vybraného Partnera (včetně informace o typu
zakoupených Akčních pneumatik) v jednom z následujících formátů: .jpg, .png, .gif, .tif nebo
.pdf. Velikost kterékoliv naskenované kopie nebo fotografie nesmí překročit 1 MB. Pokud
Účastník zašle prostřednictvím Webových stránek naskenovanou kopii nebo fotografii faktury
a účtenky, která bude nečitelná, Organizátor má právo odmítnout její přijetí a požadovat od
Účastníka její opakované zaslání v náležité velikosti a formátu.
3. Platnost unikátního akčního kódu obdrženého od Partnera vyprší ve lhůtě 7 dnů ode dne
nákupu a montáže Akčních pneumatik.
4. Správce ověří a schválí všechny naskenované kopie a fotografie faktur nebo účtenek, které
Účastníci zašlou prostřednictvím Webových stránek.
5. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout udělení Prémie Účastníkovi, který řádně
nezaregistroval nákup Akčních pneumatik a jejich montáž prostřednictvím Webových stránek
nebo nezaslal všechny požadované informace do dne 11.12.2020, nebo Účastníkovi, který
vrátil zakoupené Akční pneumatiky Partnerovi po jejich registraci na Webových stránkách.
6. Vzhledem k omezením uvedeným v bodě 7 níže, každý účastník, který si zakoupil promo
pneumatiky během období propagační kampaně s montáží od jednoho z vybraných partnerů
uvedených v příloze 1 a správně zaregistruje svůj nákup prostřednictvím webových stránek ve
lhůtě stanovené v pravidlech, obdrží cenu v podobě poukazu na autoservisní služby popsané v
příloze 2. Hodnota poukazu je 800 Kč (osmsetkorunčeských) za jednu sadu promo pneumatik
(tj. za čtyři osobní pneumatiky stejného typu) 16 'nebo 17' velikost, nebo je hodnota poukazu
1.200 Kč (tisícdvěstěkorunčeských) za jednu sadu promo pneumatik (tj. za čtyři osobní
pneumatiky stejného typu) 18' a více, které vždy správně zaregistruje prostřednictvím
webových stránek a jsou následně schválené správcem kampaně v procesu ověřování (dále jen
„bonus“). Počet odměn je omezený a Prémie budou uděleny výhradně prvním 300
Účastníkům, kteří splnili všechny podmínky stanovené v těchto Obchodních podmínkách.
Každému Účastníkovi může být v průběhu Doby trvání Propagační akce udělena pouze jedna
Prémie.
§ 5. Vyhlášení výsledků Propagační akce a výplata Prémie
1. Proces ověření, který potvrzuje, že Účastníci splnili všechny podmínky, které je opravňují k
získání Prémie, provede Správce nejpozději do dne 31.12.2020
2. Všichni Účastníci budou informováni ve lhůtě do dne 31.12.2020 o výsledcích Propagační akce
prostřednictvím elektronické zprávy zaslané na adresu, kterou uvedli během registrace na
Webových stránkách.
3. Správce vydá Prémii oprávněným Účastníkům ve lhůtě 7 dnů počínaje ukončením procesu
jejich pozitivního ověření, který je uvedený v bodě 1 výše. Prémie bude vydána Účastníkům
prostřednictvím poukazu zaslaného v podobě souboru PDF na e-mailovou adresu uvedenou
během registrace na Webových stránkách.
4. Prémii nelze vyměnit za odměnu jiného druhu.

5. Účastník nemůže své právo na Prémii převést na třetí osobu.
6. Pokud je cena služby nižší než hodnota poukazu, nebude Účastníkovi vrácen rozdíl v ceně.
7. Pokud je cena služby vyšší než hodnota poukazu, Účastník je povinen rozdíl v ceně doplatit.
8. Prémii lze uplatnit výlučně v servisu sítě Premio, ve kterém proběhl nákup Akčních pneumatik.
Prémii lze uplatnit nejpozději do 31.12.2021.
9. Udělenou Prémii musí Účastník považovat za svůj příjem, a proto odpovědnost za přiznání
daně z Prémie leží vždy na straně Účastníka.
§ 6. Reklamace
1. Účastníci mohou v rámci Propagační akce oznamovat své reklamace.
2. Účastníci mohou oznamovat reklamace bezprostředně Organizátorovi písemně doporučeným
dopisem, kurýrní zásilkou nebo prostřednictvím elektronické pošty ve lhůtě 30 dnů od data
zjištění problémů týkajících se Propagační akce. Na reklamace doručené Organizátorovi po této
lhůtě nebude brán zřetel. Reklamace oznamované doporučeným dopisem nebo kurýrní
zásilkou zasílejte na uvedenou adresu Organizátora: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp z o.o.,
Dział serwisu Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, Polska. Reklamace oznamované
prostřednictvím elektronické pošty zasílejte na uvedenou e-mailovou adresu Organizátora:
contact@mypremio.eu.
3. Organizátor přijme a sdělí Účastníkovi své definitivní rozhodnutí o uznání nebo odmítnutí
reklamace ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího obdržení.
4. Veškerá ostatní korespondence mezi Účastníky, Správcem a Organizátorem bude s výhradou
odlišných ustanovení v bodě 2 výše probíhat prostřednictvím Webových stránek nebo
elektronické pošty zasílané na následující e-mailovou adresu Organizátora:
contact@mypremio.eu.
§ 7. Osobní údaje Účastníků
1. Organizátor je v rámci zpracovávání osobních údajů Účastníků Propagační akce považován za
správce osobních údajů.
2. Veškeré záležitosti, které se týkají zpracovávání osobních údajů Účastníků Propagační akce,
jsou uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou zveřejněné na Webových
stránkách.
§ 8. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro všechny Strany, které se účastní Propagační akce.
Obchodní podmínky stanovují pravidla Propagační akce, kritéria pro účast v ní a práva a
povinnosti Organizátora, Správce a Účastníků.

Přílohač. 1
k Obchodním podmínkám Propagační akce
„VYZVEDNI SI AŽ 1200 Kč NA AUTOSERVIS“
SEZNAM PARTNERŮ ZAPOJENÝCH DO PROPAGAČNÍ AKCE

Full name of Store

Address

Postcode

City

AP-AUTO PROFI s.r.o.
Auto Eurodiesel
Auto Pospíšil s.r.o.
AUTO-PNEU SERVIS BICOM
AUTOCAPITAL
AUTOSERVICE GARAGE
Autoservis Budina

Gerská 4
Pávovská 80
Karlova 27
Na Františku 106/4
Pardubická ul.179
Hroznětínská 233
Františka Melichara /
Areál BSS /
Benešova ul. 1061
(areál Benzina)
Pohodlí 16
Pražská 118
Dukelských hrdinů
1722
Hviezdoslavova 51
Těšínská 118/66
Tečovská 1239
Dobrovodská 2284
Buničitá 10

323 00
586 01
61400
46010
537 01
36001
250 01

Plzeň
Jihlava
Brno – Maloměřice
Liberec 10
Chrudim 2
Karlovy Vary – Otovice
Brandýs nad Labem

280 02

Kolín 2

570 01
293 01
274 01

Litomyšl
Bezděčín, Ml. Boleslav
Slaný

627 00
710 00
763 02
370 06
739 32

Brno
Ostrava
Zlín – Malenovice
České Budějovice
Vratimov

Chebská 666
Průmyslová 154 (areál
TRADO)
Dělnická 17
Jihlavská 27 (Vjezd z
ulice Pod nemocnicí!)
Havlíčkova 409
Knoflíková 8a
Brněnská 330
Chýnovská 2900
Klenovice 7
Bratří Štefanů 997
Markvartovická 1416/2
Lada-Borská 33
Stará Přerovská 670/8
Mikulovice 92

353 01
674 01

Mariánské Lázně
Třebíč

434 01
625 00

Most
Brno – Bohunice

54901
466 01
674 01
390 02
392 01
500 03
748 01
47001
779 00
530 02

Nové Město nad Metují
Jablonec nad Nisou
Třebíč
Tábor
Klenovice u Soběslavi
Hradec Králové
Hlučín
Česká Lípa
Olomouc – Holice
Pardubice

Autoservis Kolín s.r.o.
Jaroslav Kopecký
Benet - MB a.s.
Bohel s.r.o.
CARLING, spol. s r.o.
CARPNEU s.r.o.
CZECH STYLE, spol. s r.o
DM SERVIS CB s.r.o
G&G Autocentrum
Vratimov
Jiří Dubský
TŘEBÍČ Pavel Kejda
Most PNEUMARKET
PEMM Brno, spol. s r.o.

Pneu - Truněček s.r.o.
PNEU HNÍDEK s.r.o.
PNEU KAFKA
PNEU KAZDA s.r.o.
PNEU KAZDA s.r.o.
Pneu Kuthan, s.r.o.
PNEU OK - shop s.r.o.
Pneu ŠIŠMIŠ Česká Lípa
Pneucentrum N & N s.r.o.
Pneumatiky Drbout –
Mikulovce

Pneuservis Jičín - K&T spol.
s r.o.
premio garage s.r.o.
RAUDO - výrobní družstvo
invalidů
RAUDO - výrobní družstvo
invalidů
RS PNEU s.r.o.
SPEI SERVIS, spol. s r.o.
SPEI SERVIS, spol. s r.o.
SQS, spol. s.r.o.
Stöckl
TREND PNEU / Petr Galásek
Tyrel Services
UNIONPNEU CZ
VEČEŘAPNEU
Vladimír Kočí - Unionpneu

U Javůrkovy louky 542

506 01

Jičín

Olomoucká 443/ 52
Pod Šancemi 444/1
(areál Pražských
služeb)
Vikýřovická 1806

751 24
19000

Přerov
Praha 9

787 01

Šumperk

Františka Diviše
1275/1a
Vinohradská 1506/220
Na Vyhlídce 814/17
Sokolova 714/2k
Nad obcí I - 33 (roh s
ulicí Dolnokrčská)
Areál Beskyd Agro
Kunčičky u Bašky 66
Polní 4795
Novinářská 3
Poličná 464
Divišova 163/18

104 00

Praha 10 – Uhříněves

100 00
190 00
617 00
14000

Praha
Praha 9
Brno
Praha 4

739 01

Kunčičky u Bašky

430 01
709 00
757 01
772 00

Chomutov
Ostrava
Valašské Meziříčí
Olomouc

Příloha č. 2
k Obchodním podmínkám Propagační akce
„VYZVEDNI SI AŽ 1200 Kč NA AUTOSERVIS“
VZOR PROPAGAČNÍHO KÓDU

