PRAVIDLA SOUTĚŽE VĚRNOSTNÍHO KLUBU MŮJ VIANOR
Pořadatel:
NOKIAN TYRES s.r.o., V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4
a
GPD a.s., Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín 5
Provozovatel:
GPD a.s., Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín 5
IČO: 25031881
DIČ: CZ25031881
Název soutěže:
VYHRAJ 1 ROK SERVISU ZDARMA
Termín konání:
01.04.2016 00:00:01 hod – 31.07.2016 23:59:59 hod
Místo konání soutěže:
ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Pro každý region (ČR a SR) jsou k dispozici samostatné výhry
Soutěžní výrobky:
LETNÍ PNEUMATIKY VŠECH ZNAČEK, ZAKOUPENÝCH V SERVISNÍ SÍTI VIANOR
ZIMNÍ PNEUMATIKY VŠECH ZNAČEK, ZAKOUPENÝCH V SERVISNÍ SÍTI VIANOR
NÁHRADNÍ DÍLY, AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ A DALŠÍ ZBOŽÍ, ZAKOUPENÉ V SERVISNÍ SÍTI VIANOR
AUTO SERVISNÍ, PNEU SERVISNÍ A JINÉ SLUŽBY, ZAKOUPENÉ V SERVISNÍ SÍTI VIANOR
Účastník soutěže:
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací
adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen
„účastník“)
Podmínky účasti:
1) Účastník zakoupí v některé z provozoven zboží nebo službu (případně kombinaci zboží a služby) v
souhrnné výši 5.000,- Kč včetně DPH nebo vyšší (ekvivalent pro účast ve Slovenské republice je 180
EUR včetně DPH)
2) Spolu s prodejním dokladem obdrží zákazník věrnostní kartu můjVIANOR. Případně již může být
držitelem věrnostní karty.
3) Na věrnostní kartě je unikátní specifické číslo karty
4) Kartu i nákup pneumatik registruje na internetových stránkách www.mujvianor.cz (možno též
z chytrých mobilních zařízení – telefon, tablet atd.). Pro slovenské zákazníky je ekvivalent stránky
www.mojvianor.sk
5) Do soutěže je možno přihlásit se vícekrát – možnost registrace více nákupů pod jedním číslem karty.
Každý registrovaný nákup má své unikátní číslo, které postupuje do konečného losování. Pro každé
zařazení do soutěže musí soutěžící splnit podmínku – nákup zboží a služeb v min souhrnné výši vždy
5.000,- Kč vč. DPH pro Českou republiku a 180 EUR vč. DPH pro Slovenskou republiku
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Hlavní výhra:
1. Cena = 1 ROK SERVISU ZDARMA (platí do vyčerpání celkové hodnoty 20.000,-Kč)
Ostatní výhry:
2.– 6. Cena
7.– 11. Cena
12. – 16. Cena
17. – 30. Cena

=
=
=
=

Poukaz na služby a zboží v hodnotě 500,-Kč
Autolékárnička VIANOR
Sada termo hrnků NOKIAN TYRES
Balíček autokosmetiky VIANOR

Vyhodnocení, výběr výherců:
1) Losování hlavních výher proběhne 5. srpna 2016 zvlášť pro Českou republiku a zvlášť pro Slovenskou
rebubliku fyzicky za účasti státního notáře. Celý záznam losování bude též k dispozici na internetových
stránkách www.mujVIANOR.cz a www.mojvianor.sk a výherci budou bezprostředně po vylosování
informováni emailem.
2) Losování ostatních výher bude probíhat 5. srpna 2016 prostřednictvím IT systému můjVIANOR a
výherci budou bezprostředně po vylosování informováni emailem.
3) Kompletní seznam výherců bude zveřejněn na stránkách www.mujVIANOR.cz a www.mojVIANOR.sk
Kontaktování výherců
Zajištuje pořadatel soutěže – společnost GPD a.s., Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín 5
Předání výher
Soutěžící je o nároku na výhru vyrozuměn telefonicky nebo prostřednictvím emailové zprávy max do 7 dnů od
vyhodnocení.
Všechny výhry budou výhercům doručeny v termínu dle vzájemné dohody pořadatele soutěže, jejího
provozovatele a výherce. Výhry budou předávány na provozovně, kde výherce zakoupil výherní pneumatiky.
Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:
1) Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je plně
dodržovat
2) Účastník účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů
společnostmi Nokian Tyres s.r.o. se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4 a GPD a.s., Předmostí
1860/6, 405 02 Děčín 5 jako správci případně jiné třetí osobě jako zpracovateli, za účelem vyhodnocení
soutěže a předání výhray a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb správce, včetně
zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do
odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně
osobních údajů stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky a Slovenské republiky
upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má
právo na opravu údajů, jejich likvidaci a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas
uděluje bezplatně. V případě pochybností se může účastník obrátit na správce.
3) Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení
a místa bydliště, ve formě: „Jméno, Příjmení, Město“ a podobizny případných obrazových či zvukových
záznamů účastníků, v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech
pořadatele soutěže.
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Další důležité podmínky soutěže:
1) Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
2) Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s dalším nákupem v souhrnné výši min 5.000 Kč včetně
DPH, případně 180 EUR včetně DPH
3) Pořadatel ani provozovatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti
se soutěží (ať již byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou), za technické či
telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné
případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací
mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.
4) Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele i provozovatele soutěže, případně jejich franšízoví
partneři, stejně tak zaměstnanci všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké ve smyslu §116
Občanského zákoníku. V případě, že by se některá z těchto osob stala výhercem v soutěži, tato výhra
nebude předána a bude uskutečněno dodatečné opakované losování dané výhry, nikoliv však všech
výher.
5) Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže i bez předchozího upozornění takového účastníka soutěže,
který porušil tyto podmínky a pravidla soutěže, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má
Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto podmínek a pravidel soutěže nebo obecně závazných
právních předpisů, případně účastníka, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy.
6) Výsledky soutěže jsou konečné (kromě situace popisované v odstavci 4 této kapitoly) a bez možnosti
odvolání. Pořadatel si vyhrazjje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a
odpovídající hodnosty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty
tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výměna cen či vyplacení
peněžitého plnění výměnou za věcné výhry právní cestou, není možná.
7) Pořadatel ani provozovatel nenesou jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům
v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výhry je vyloučena.
8) Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž
ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani nárokovat v alternativní podobě.
9) Pořadatel je oprávněn změnit pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení soutěže a
v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku uveřejnění na webových stránkách
věrnostního klubu www.mujvianor.cz a www.mojvianor.sk
10) Případné námitky k průběhu soutěže lze Pořadateli či Provozovateli zaslat písemně na poštovní adresu
uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později
nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
V Děčíně 29.3.2016
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