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Pravidla soutěže AUTO-BRANKA, spol. s r.o.  

Vánoční adventní kalendář AUTO BRANKA 2020 

 
1. Pořadatel soutěže 
 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vánoční adventní kalendář AUTO 

BRANKA 2020“ (dále jen „soutěž“) je AUTO-BRANKA, spol. s r.o. (Vlnitá 890/70, 147 

00 Praha 4), IČ: 49245589 (dále jako „pořadatel“). 

 

2. Technické zajištění (správce) 
  

2.1 EASYPROMOS, SL, s CIF B-65576878, se sídlem Calle Bonastruc de Porta 20, 

17001 Girona, Španělsko 

 

3. Termín a místo konání soutěže 
 

3.1 Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2020 08.00 do 24. 12. 2020 20.00 na území 

České republiky, výhradně prostřednictvím soutěžní aplikace EASYPROMOS na 

URL adrese https://a.cstmapp.com/p/901487 

 

3.2 Pravidla soutěže budou po celou dobu soutěže od 1. 12. do 24. 12. 2020 

zveřejněny na www.autobranka.cz/vanocni-soutez-2020 

 

3.3 Každý den běží jedna soutěž začínající v 08.00 a končící 20.00 tentýž den a 

hned poté se zpřístupní další soutěž se stejným průběhem až do 24. prosince 2020. 

 

3.4 Soutěžit nelze zpětně a soutěž je pro daný den vždy zveřejněna pod příslušným 

okénkem ve Vánočním adventním kalendáři AUTO BRANKA. 

 

4. Soutěžící 
 

4.1 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let (dále jen 

„soutěžící“ nebo „účastník“) a má doručovací adresu na území České republiky.  

 

4.2 Aby se soutěžící mohl zúčastnit soutěže o ceny, které jsou uvedené v bodě 7.2, 

musí provést registraci, a to ze dvou možností.  

 facebook 

 email 

 gmail 
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4.3 Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předešlém bodě, 

která se platně registruje.    

 

4.4 Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným facebook 

profilem nebo neexistujícím emailem nebudou do soutěže zařazeny.  

 

4.5 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci AUTO-BRANKA, spol. s r.o.  

 

5. Účast v soutěži 
 

5.1 Do soutěže se zájemce zapojí tak, že … 

 se přihlásí do svého FB účtu nebo přes email, viz bod 4.2  

 navštíví webové stránky www.autobranka.cz/vanocni-soutez-2020  

 

5.2  Soutěžící se nemusí zúčastnit všech 24 soutěžních otázek. 

 

5.3 Zveřejněním soutěžní odpovědi zájemce souhlasí s těmito pravidly soutěže, 

zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že je starší 18 

let a uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 

 

5.4 Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, v okamžiku úspěšného 

nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky soutěže v soutěžní aplikaci 

(dále jen „registrace“).  

 

6. Pravidla soutěže 
 

6.1 Soutěžní úkoly 
 zaškrtnete/označíte odpověď na soutěžní otázku 

 zahrajte si soutěžní hru a splňte dle požadovaných pravidel (například v 

časové limitu) 

 

6.2 Soutěžní otázka pro daný den je uvedena pod příslušným okénkem ve Vánočním 

adventním kalendáři. 

 

6.3  Výherce bude vybrán z platných odpovědí náhodným losem.  

 

6.4 Je povoleno soutěžit pouze jeden soutěžní úkol za den. 

 

6.5 Účastník odpovídá za to, že soutěžní úkol splňuje následující podmínky:  

nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či 

nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní 

předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo 

zájmy pořadatele. Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato 

pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit. 
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6.6 Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní odpovědi zaslané do soutěže mimo dobu 

konání soutěže, nebo jiným způsobem než je k tomu určená soutěžní aplikace. 

 

6.7 Soutěžní odpovědi vytvořené v rozporu s těmito pravidly nebo jakýmkoliv 

způsobem obcházející budou organizátorem, se souhlasem pořadatele, ze soutěže 

vyřazeny bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Rozhodnout, zda soutěžní 

odpověď a účast soutěžícího splňují tato pravidla je oprávněn pořadatel. 
 

6.8 Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze jednou a s jedním 

autentickým facebook profilem nebo emailem. V případě porušení tohoto ustanovení 

bude soutěžící (a veškerá jím do soutěže registrovaná soutěžní díla) ze soutěže bez 

náhrady vyřazen. 
 

6.9 Pořadatel ani technický správce nejsou odpovědni za chybné doručení, technické 

problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní 

odpovědi na soutěžní aplikaci, či funkčnost dané aplikace. Dále pak za chybné 

vylosování výherce. 

 

 

7. Výhry, podmínky získání výher 
 

7.1 Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny 

podmínky dané soutěžní otázky a splní kritéria pro výherce (dále jen „výherce“). 

Každý účastník se může účastnit 1x denně soutěže. Každý účastník může vyhrát 

vícekrát po celou dobu soutěže, přičemž je pouze jedna cena za den. 

 

7.2 Do soutěže je vloženo celkem 24 cen. 
 1x Pánská zimní vesta KODIAQ (velikost XL) 

 1x Dámská zimní vesta KODIAQ (velikost L) 

 1x Dámská bunda CITIGO (velikost XS) 

 1x balíček AUTO BRANKA (kšiltovka, sprchový gel, sluneční brýle, kniha 

cestování, servisní taška a termohrnek) 

 VOUCHER, 1x Zapůjčení vozu ŠKODA na víkend s plnou nádrží zdarma 

 VOUCHER NA PŘÍSLUŠENSTVÍ, 1x 10% sleva na příslušenství ŠKODA či 

KIA  

 VOUCHER NA SERVIS, 1x 20% sleva na servisní práci ŠKODA či KIA (mimo 

pobočku Náchod, kde není servis KIA)  

 VOUCHER NA MYČKU, 1x základní umytí interiéru a exteriéru osobního vozu   

 VOUCHER NA NOVÉ VOZY, 1x 20 000 Kč na zakoupení vozu ŠKODA U 

AUTO BRANKA 

 VOUCHER NA OJETÉ VOZY, 1x 10 000 Kč na zakoupení vozu z programu 

ŠKODA Plus u AUTO BRANKA 

 Za 3. místo 1x PLNÁ NÁDRŽ (BENZÍN / NAFTA) DO OSOBNÍHO VOZU V 

HODNOTĚ AŽ 1700 Kč 
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 Za 2. místo 1x TEPACE + 1x UMYTÍ OSOBNÍHO VOZU V HODNOTĚ 2 500 

KČ 

 Za 1. místo 1x ELEKTRONICKÁ DÁLNIČNÍ ZNÁMKA PRO OSOBNÍ VŮZ + 

SERVISNÍ PROHLÍDKA V CELKOVÉ HODNOTĚ 6 500 KČ 

 

7.3 Aby mohl výherce získat výhru, je zapotřebí se registrovat do soutěže a uvést 

pořadateli své kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, poštovní adresa, telefon). 

 

7.4 Výhercem se stane 24 soutěžících, které Pořadatel vybere podle mechaniky 

popsané v bodě 6.3 těchto pravidel. 

 

7.5 Podmínkou pro získání ceny uvedené v bodě 7.2 mimo voucherů, je vyzvednutí 

výhry na jakékoliv pobočce AUTO BRANKA, spol. s r.o. Ostatní výhry (vouchery, bod 

7.2) budou automaticky zaslány na výhercův uvedený email. Výhry lze po dohodě 

vyzvednout na pobočkách AUTO-BRANKA, spol. s r.o.  

 

 AUTO BRANKA Praha, Prosecká 817/82, 190 00 Praha 9 – Prosek 

 AUTO BRANKA Praha, Mladoboleslavská 2826, 276 01 Mělník 

 AUTO BRANKA Náchod, Českoskalická 1743/I, 547 01 Náchod 

 

7.6 Pořadatel kontaktuje výherce do e-mailu, který uvedl v registračním formuláři jako 

kontakt, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude pořadatel 

potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 48 hodin po skončení soutěže. 

 

7.7 Pokud si výherce nevyzvedne do 28. 2. 2021, (výjimka je u výherního voucheru 

servis 20%, te má lhůtu do 31. 3. 2021) či pokud se pořadateli nepodaří výhru doručit 

na výhercem udanou emailovou adresu, výhra propadá ve prospěch pořadatele.  

 

7.8 Platnost soutěžních výher je do 28. 2. 2021, výjimkou je voucher na servis, 20% 

sleva na servisní práci, ten má do 31. 3. 2021. 

 

7.9 Pořadatel je oprávněn zveřejnit křestní jméno či jeho přezdívku výherce na 

stránce se soutěžním článkem a na webových stránkách společnosti AUTO-

BRABKA, spol. s r.o., www.autobranka.cz/vanocni-soutez-2020. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci 

soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně 

jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou 

platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit 

anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky. 
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8.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje 

pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jméno, 

příjmení, emailová adresa a telefon, a pro případ, že se stane výhercem také jména,  

příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci  

soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení  

souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.  

Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání 

případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k údajům, právo požádat o vysvětlení 

a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, 

provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích.  

 

8.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 4. 12. 2020 
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