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Úplná pravidla soutěže „ODTAHOVKA“  

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „KAROQ“ (dále 

jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků 
k tomuto dokumentu.  

1. Pořadatel soutěže:  

Pořadatelem soutěže je společnost AUTO-BRANKA, spol. s r.o. se sídlem Vlnitá 

890/70, 147 00 Praha 4, IČ: 492 45 589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spisová značka C 20710 (dále jen „pořadatel“).  

Dále pak pobočky  

 AUTO BRANKA Praha 
 AUTO BRANKA Mělník 

 AUTO BRANKA Náchod 

2. Termín a místo konání soutěže:  

Soutěž probíhá v termínu od 13. do 19. 11. 2017  

3. Soutěžící:  

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na 

území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící se 
může soutěže zúčastnit pouze jednou. Osoba, která nesplní podmínky účasti v 
soutěži, bude ze soutěže automaticky vyloučena.  

4. Podmínky účasti v soutěži:  

Zájemce se může do soutěže zaregistrovat pouze na Fcb profilu společnosti 

„ODTAHOVKA“, a to tipovací formou.  

Tipovací otázka zní: Kolik km od pondělí do pátku (20. až 24. 11. 2017) ujede 
náš kolega Josef s odtahovým vozem na trase našich poboček  Praha – 

Mělník – Náchod? 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení tipovacích údajů.  

5. Výhra v soutěži, předání výhry:  

Výhru v soutěži jsou:  

 1x mikina ŠKODA KAROQ DÁMSKÁ/ vel. XL 

 1x mikina ŠKODA KAROQ PÁNSKÁ/ vel. M 
 1x bunda ŠKODA DÁMSKÁ / vel. M 

 1x bunda ŠKODA PÁNSKÁ / vel. XL 
 1x dámské kožené hodinky 
 2x pánské kožené hodinky 

 2x batoh RS 

http://www.autobranka.cz/
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Výhru získá soutěžící, který správně tipnul na 1 soutěžní otázku. Výherce bude o 
výhře informován 27. 11. 2017 zprávou přes jejich facebookový profil.   

Celkem bude odměněno 8 výherců, přičemž si každý výherce, který bude datumově i 
časově nejblíže k tipovací otázce, si bude moci vybrat mezi výhrami, které jsou k 

dispozici (1x mikina ŠKODA KAROQ DÁMSKÁ/ vel. XL; 1x mikina ŠKODA KAROQ 
PÁNSKÁ/ vel. M; 1x bunda ŠKODA DÁMSKÁ / vel. M; 1X bunda ŠKODA PÁNSKÁ / vel. 

XL; 1X dámské kožené hodinky; 1X pánské kožené hodinky a 2x batoh RS).  

Výherce je povinen do 5 dnů od kontaktování, potvrdit souhlas s předáním výhry 
(domluvení termínu), jinak nárok na výhru zaniká a výhra propadne společnosti 

AUTO-BRANKA, spol. s r.o.   

Výhru lze vyzvednout na základě dohody mezi výhercem a marketingovým 

oddělením, a to vždy od pondělí do pátku mezi 8,00 až zavírací doby dané pobočky. 

Výhru si výherce musí vyzvednout nejpozději do 30. 11. 2017. 

Podmínkou předání výhry je výhercem podpis souvisejícího předávacího protokolu a 

čestného prohlášení.  

V případě, že výherce výhru nepřevezme osobně ve sjednaném termínu, ztrácí na 

výhru nárok a ta propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na 
jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.  

6. Závěrečná ustanovení:  

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit 
či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, 

která bude odpovídající náhradou. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného 
posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. 
Výhru nezískají soutěžící, kteří byť jen okrajově či částečně nesplní stanovené 

podmínky pro její získání. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné 
jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než 

uvedená v těchto pravidlech.  

Zaslání výhry poštou není možné. Účastí v soutěži výherce souhlasí s tím, že při 
převzetí výhry bude vyfotografován a jeho fotografie může být zveřejněna na 

facebookové stránce AUTO-BRANKA si vyhrazuje právo smazat ty soutěžní příspěvky, 
které by neodpovídaly zadání soutěže nebo by mohly vyvolávat pohoršení. Rovněž si 

vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit či změnit soutěžní podmínky. 

 

V Praze dne 30. 10. 2017  

http://www.autobranka.cz/

