PROVOZNÍ ŘÁD PROPAGAČNÍ AKCE
„Bezplatný Premio hotel pro vaše pneumatiky“
(dále pouze „Provozní řád“)
1.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.

Propagační akce nazvaná „Bezplatný Premio hotel pro vaše pneumatiky“ (dále pouze
„Propagační akce“) je marketingovou akcí pořádanou společností Goodyear Polska Sp. z o. o.,
se sídlem ve Varšavě, ul. Krakowiaków 46, zapsanou do obchodního rejstříku Celostátního
soudního rejstříku, rejstříkový soud: Okresní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIII.
hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000104862 (dále pouze
„Pořadatel“).

1.2.

Cílem Propagační akce je zvýšení prodeje sad (4 kusů) nových zimních pneumatik a celoročních
pneumatik značky „Goodyear a Dunlop“ o rozměrech 17 palců a větších, určených pro osobní
vozidla nebo vozidla s pohonem na čtyři kola / SUV (dále pouze „Akční pneumatiky“).

1.3.

Propagační akci podporuje a pro Pořadatele spravuje společnost PRO DUCT By Business
Friends Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Jankowska 10, PSČ 02-129, zapsaná do obchodního
rejstříku vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII. hospodářské
oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000004049 (dále pouze „Koordinátor“).

1.4.

Propagační akce probíhá v době od 18. 10. 2021 do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání odměn –
Poukázek ve smyslu bodu 3.1 Provozního řádu (dále pouze „Doba trvání Propagační akce“).

1.5.

Propagační akce probíhá v autoservisech „Premio“ nacházejících se na území České republiky
(dále pouze „Servisy“).

1.6.

Informace o Propagační akci jsou poskytovány prostřednictvím reklamní kampaně probíhající
na Facebooku a pomocí nástrojů Google. Text Provozního řádu je uvedený na webových
stránkách Propagační akce na adresách: www.epremio.cz a www.mypremio.eu (dále pouze
„Webové stránky Propagační akce“) po celou Dobu trvání Propagační akce.

1.7.

Tento Provozní řád je jediným dokumentem, který upravuje podmínky Propagační akce.

2.

PODMÍNKY ÚČASTI V PROPAGAČNÍ AKCI

2.1.

Propagační akce je určena pro spotřebitele, kteří jsou svéprávní a kteří zakoupili Akční
pneumatiky, a dále pro fyzické osoby, které jsou svéprávné a které zakoupily Akční pneumatiky
v rámci jejich podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu jejich povolání, vykonávající
hospodářskou činnost na území České republiky (dále pouze „Účastníci“).

2.2.

Propagační akce se nesmějí účastnit zaměstnanci Pořadatele a Koordinátora, členové jejich
rodin, ani pracovníci jiných subjektů účastnících se přípravy a realizace Propagační akce podle
pokynů Pořadatele, jakož ani osoby, které jsou s výše uvedenými subjekty ve vztahu stálé
spolupráce, který nevyplývá z pracovní smlouvy. Členy rodiny se rozumí: příbuzní v sestupné
a vzestupné linii, sourozenci, sourozenci příbuzných v sestupné a vzestupné linii, manželé,
osoby spřízněné sňatkem ve stejném rozsahu jako výše uvedení příbuzní a osoby v blízkém
společenském styku.

2.3.

Účast v Propagační akci je dobrovolná. Svou účastí v Propagační akci Účastník souhlasí s
podmínkami Propagační akce a zavazuje se je dodržovat.

3.

ZÁSADY PRO UDĚLOVÁNÍ ODMĚN V PROPAGAČNÍ AKCI

3.1.

Odměnou v Propagační akci je poukázka v jednotkové ceně 900Kč (slovy: 900 korun českých)
opravňující jejího držitele k využití služby uložení pneumatik v Servise za podmínek uvedených
v bodu 3.7 Provozního řádu (dále pouze „Poukázka“). Bližší podmínky této služby jsou

upraveny ve smlouvě uzavřené mezi Účastníkem a příslušným Servisem; Pořadatel ani
Koordinátor neodpovídají za případné vady služby uložení pneumatik v Servise.
3.2.

Pro Propagační akci bude vydáno 300 kusů Poukázek. Při vyčerpání všech Poukázek bude
Propagační akce ukončena a nebude již možné generovat další Akční kódy ve smyslu bodu 3.3
Provozního řádu a získat další Poukázky. Informace o skončení Propagační akce bude okamžitě
zveřejněna na Webových stránkách Propagační akce.

3.3.

Pro přihlášení se do Propagační akce a získání odměn je Účastník povinen splnit všechny
následující podmínky:
3.3.1. v Době trvání Propagační akce vygenerovat jedinečný akční kód (dále pouze „Akční
kód“), což vyžaduje vyplnění registračního formuláře uvedeného na Webových
stránkách Propagační akce (dále pouze „Registrační formulář“), a
3.3.2. do 14 dní ode dne vygenerování Akčního kódu, ne však později než do dne skončení
Doby trvání Propagační akce, nakoupit v libovolném Servise sadu Akčních pneumatik
a před dokončením nákupní transakce předložit Akční kód zaměstnanci Servisu.

3.4.

Propagační akce se nevztahuje na nákupy Akčních pneumatik prováděné prostřednictvím
internetu. Akční kód platí pouze po dobu 14 dní ode dne jeho vygenerování. Jeden Účastník
může vygenerovat a použít pouze jeden Akční kód v průběhu celé Doby trvání Propagační akce.

3.5.

Řádně vyplněný Registrační formulář vyžaduje:
3.5.1. uvedení nezbytných osobních údajů, tj. jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové
adresy Účastníka,
3.5.2. označení prohlášení o seznámení se s obsahem Provozního řádu a o souhlasu s jeho
obsahem,
3.5.3. udělení souhlasu Účastníka se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v
Propagační akci.
V rámci Registračního formuláře může Účastník ještě udělit Pořadateli souhlas se zasíláním
obchodních informací týkajících se aktuálních propagačních akcí Pořadatele. Neudělení
takového souhlasu nebrání Účastníkovi, aby se Propagační akce zúčastnil a aby získal odměnu.

3.6.

Po splnění podmínek uvedených v bodu 3.3. Provozního řádu Účastník získává právo na
obdržení Poukázky. Poukázka je vydána způsobem, který si Účastník při vyplnění Registračního
formuláře zvolil, tj.:
3.6.1. Účastník může použít Poukázku ihned při uskutečnění nákupu Akčních pneumatik
v příslušném Servisu. V takové situaci zaměstnanec Servisu zaznamená její použití a
Účastník obdrží potvrzení o použití Poukázky na e-mailovou adresu uvedenou
v Registračním formuláři.
3.6.2. Účastník může Poukázku použít i později po uskutečnění nákupu Akčních pneumatik
v příslušném Servisu. V takovém případě bude Poukázka zaslána Účastníkovi
v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v Registračním
formuláři. Datum odeslání Poukázky Účastníkovi se považuje za datum vydání Poukázky
Účastníkovi.

3.7.

Poukázka platí 12 (slovy: dvanáct) měsíců ode dne jejího vydání Účastníkovi a její platnost
nelze prodloužit. Účastník má právo využít služby bezplatného uložení pneumatik po dobu
maximálně 6 (slovy: šesti) měsíců počínaje datem zahájení využívání této služby v příslušném
Servisu. Poukázku nelze vyměnit za peněžní ekvivalent. Poukázku lze použít jednorázově ve
vybraných Servisech, tj. takových, které poskytují službu uložení pneumatik (Účastník je
povinen uplatnit Poukázku v Servisu, v němž zakoupil Akční pneumatiky). Seznam Servisů

účastnících se Propagační akce tvoří přílohu číslo 1 tohoto Provozního řádu. Nebylo-li by
v daném Servise možné Poukázku použít kvůli nedostatku místa pro uložení pneumatik, může ji
Účastník použít v tomto Servise na nákup jiné služby (nikoli zboží). V případě nákupu služby v
hodnotě vyšší, než je cena Poukázky, je Účastník povinen doplatit Servisu vzniklý cenový rozdíl.
V případě nákupu služby v hodnotě nižší, než je cena Poukázky, nemá Účastník právo
požadovat po Servisu ani po Pořadateli či Koordinátorovi vrácení rozdílu mezi cenou Poukázky
a cenou zakoupené služby.
3.8.

Nezávisle na počtu zakoupených sad Akčních pneumatik může jeden Účastník v Propagační
akci obdržet pouze jednu Poukázku. To znamená, že jednorázový nákup většího počtu sad
Akčních pneumatik (např. dvou sad) neopravňuje Účastníka k tomu, aby získal více než jednu
Poukázku.

4.

REKLAMACE

4.1.

Účastníci mohou u Pořadatele podávat reklamace týkající se průběhu Propagační akce v Době
trvání Propagační akce a do 14 dní ode dne jejího skončení (rozhoduje datum doručení
reklamace Pořadateli).

4.2.

Reklamace mohou Účastníci podávat prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeným
dopisem nebo kurýrem. Reklamace podané doporučeným dopisem nebo kurýrní zásilkou je
třeba zaslat na následující adresu Pořadatele: Goodyear Polska sp. z o. o., Dział serwisu Premio,
ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa. Reklamace podávané prostřednictvím elektronické
pošty je třeba zasílat na jednu z následujících e-mailových adres Pořadatele:
marketing@premio.pl nebo contact@mypremio.eu.

4.3.

Reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení Účastníka, korespondenční adresu (byla-li
reklamace zaslána dopisem), jakož i důkladný popis a uvedení příčiny reklamace a rovněž
požadavek na zjednání nápravy ze strany Pořadatele.

4.4.

Rozhodnutí o uznání nebo zamítnutí reklamace je v kompetenci Pořadatele, který Účastníkovi
podávajícímu reklamaci oznámí své definitivní rozhodnutí do 14 dní od doručení reklamace, a
to písemně na adresu uvedenou v reklamaci, pokud si Účastník nezvolí jiný způsob
komunikace.

4.5.

Rozhodnutí Pořadatele o reklamaci je závazné a konečné.

5.

OSOBNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ

Pořadatel je správcem osobních údajů Účastníků účastnících se Propagační akce. Podrobné informace
týkající se zpracování osobních údajů Účastníků jsou uvedeny v dokumentu „Webové stránky
MyPremio Provozní řád“ a „Zásady ochrany soukromí“ uvedeném na Webových stránkách
Propagační akce.
6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

V případě dotazů týkajících se Propagační akce mohou Účastníci kontaktovat Pořadatele
prostřednictvím Webových stránek Propagační akce nebo prostřednictvím elektronické pošty
na následující adresy Pořadatele: marketing@premio.pl nebo contact@mypremio.eu.

6.2.

Provozní řád je závazný pro všechny subjekty účastnící se Propagační akce, stanovuje pravidla
Propagační akce, kritéria účasti v Propagační akci a práva a povinnosti Pořadatele,
Koordinátora a Účastníků.

6.3.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit Provozní řád a podmínky Propagační akce, je-li to
odůvodněné cílem Propagační akce a nedojde-li tím k omezení dosud nabytých práv Účastníků.
Pořadatel si vyhrazuje právo Propagační akci kdykoli bez náhrady zrušit, nedojde-li tím k
omezení dosud nabytých práv Účastníků. Informace o změně Provozního řádu či o zrušení

Propagační akce bude Účastníkům zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v rámci
Registračního formuláře a současně bude uvedena na Webových stránkách Propagační akce.
6.4.

Účastník nesmí převést práva či povinnosti vyplývající z jeho účasti v Propagační akci na třetí
osobu, a to ani částečně.

6.5.

Při každém porušení ustanovení Provozního řádu Účastníkem je Pořadatel oprávněn vyloučit
tohoto Účastníka z účasti v Propagační akci. Pořadatel je oprávněn vyloučit z účasti
v Propagační akci Účastníky, kteří:
6.5.1. se zúčastňují Propagační akce na základě fiktivních osobních údajů,
6.5.2. jednají v rozporu s právem, zejména poškozují svým jednáním zájmy třetích osob,
6.5.3. vykonávají jakékoliv činnosti, jejichž cílem je obejít Provozní řád nebo bezpečnostní
opatření nebo pravidla fungování Propagační akce.

6.6.

Odměny osob vyloučených z Propagační akce dle bodu 6.5 Provozního řádu se stávají
vlastnictvím Pořadatele.

6.7.

Propagační akce – jako prémiový prodej – znamená veřejný příslib Pořadatele ve smyslu § 2884
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.8.

Propagační akce není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve
znění pozdějších předpisů.

6.9.

Odměny vydávané v Propagační akci budou vyúčtovány podle platných ustanovení daňových
předpisů.

Příloha číslo 1: Seznam Servisů účastnících se Propagační akce:
NAME

telefonnumber (+420)

STREET

NR

POSTCODE

TOWN

Auto Eurodiesel s.r.o.
Auto-Pneu Servis Bicom s.r.o.
Autoservis Kolin s.r.o.
Benet - MB a.s.
Bohel s.r.o.
Carpneu s.r.o.
CZECH STYLE, spol. s r.o.
DM SERVIS CB s.r.o.
G&G Autocentrum s.r.o.
Jiří Dubský
PEMM Brno, spol. s r.o.
Petr Pekárek - AUTOCAPITAL PNEU - market, spol. s r.o.
Pneu - Truněček s.r.o.
PNEU HNÍDEK s.r.o.
PNEU KAFKA, a.s.
PNEU OK - shop s.r.o.
Pneuservis Šišmiš s.r.o.
Premio Garage s.r.o.
RS PNEU s.r.o.
Spei servis s.r.o.
Spei servis s.r.o.
SQS,spol. s r.o.
Trend Pneu s.r.o.
Unionpneu CZ s.r.o.
Večeřapneu s.r.o.
Vladimír Kočí
ČSAD Havířov a.s.

773336666
486142144
607919219
326713080
602313037
596611556
571120100
605230852
596733809
605298605
547423800
777624022
608529984
491472695
483320320
568840323
591001002
606502087
604215016
734104646
286891223
274770073
515908886
724070693
596612950
571611685
602740381
596 411 455

Pávovská
Na Františku
Benešova
Pražská
Dukelských hrdinů
Těšínská
Tečovská
Dobrovodská
Buničitá
Chebská
Jihlavská
Pardubická
Dělnická
Havlíčkova
Knoflíková
Brněnská
Markvartovická
Lada-Borská
Olomoucká
Františka Diviše
Na Vyhlídce
Vinohradská
Sokolova 714/2k
Kunčičky u Bašky
Novinářská
Poličná
Divišova
Ostravská

80
106/4
1061
118
1722
66
1239
2284
754/10
666
27
179
17
409
8/a
330
1416/2
33
52
1275/1a
814/17
1506/220
714
25
3
464
18
264

586 01
460 10
280 02
293 01
274 01
710 00
763 02
370 06
739 32
353 01
625 00
537 01
434 01
549 01
466 01
674 01
748 01
470 01
751 24
104 00
190 00
100 00
617 00
73901
709 00
757 01
779 00
739 25

Jihlava
Liberec (Nup-T)
Kolín
Mladá Boleslav-Bezděčín
Slaný (Nup-A)
Ostrava (Ost-1)
Zlín Malenovice
České Budějovice
Vratimov (Ost-3)
Mariánské Lázně
Brno - Bohunice
Chrudim 4
Most (Tep-6)
Nové Město n Metují (Hrk-1)
Jablonec nad Nisou (Nup-8)
Třebíč (Brn-2)
Hlučín (Ost-1)
Česká Lípa
Přerov
Praha 22 - Uhříněves
Praha 9
Praha 10
Brno - Komárov
Baška (Ost-3)
Ostrava (Ost-1)
Poličná (Ost-2)
Olomouc 9 (Olo-3)
Frýdek-Místek (Sviadnov)

