Pravidla marketingové akce „100x plná nádrž“
I.

Organizátor marketingové akce a podmínky
1.

Zadavatelem a organizátorem marketingové akce s názvem 100x plná nádrž (dále jen
„soutěž“ nebo „marketingová akce“ nebo „akce“) je obchodní společnost
BUSINESS LEASE, s.r.o., IČO: 25071025, DIČ: CZ25071025, společnost je zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 47000 (dále
jen „Zadavatel“ nebo „Organizátor“).

2.

Pro pořadatele zajištuje organizační stránku marketingové akce obchodní společnost
Grizzlink, s.r.o., IČO 069 56 157, se sídlem U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4, s
provozovnou Masarykovo nábřeží 2018/10, Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 291166 (dále jen „Zajišťovatel“).

3.

Účastníci akce se zavazují respektovat dále uvedená platná pravidla marketingové akce
(dále jen „pravidla marketingové akce“ nebo „pravidla soutěže“).

4.

Pravidla akce jsou zveřejněna na webové stránce www.autapooperaku.cz. Pravidla jsou
k dispozici všem zájemcům o účast v marketingové akci (dále jen „soutěžící“) po celou
dobu trvání akce.
II.

Místo konání a doba trvání marketingové akce
1.

Akce je organizovaná a koná se výhradně na území České republiky.

2.

Akce probíhá v termínu od 1. 7. 2022 (0.00.01 hod.) do 31. 8. 2022 (23.59.59 hod.) (dále
jen „doba trvání akce“)

3.

Po uplynutí doby trvání akce nebo vyčerpání zásob výher se všechny propagační
materiály, vztahující se k marketingové akci, stávají neplatnými a neúčinnými a
Organizátor akce nebude odpovědný a nebudou mu vznikat žádné další povinnosti
vztahující se k této akci.
III.

Zapojení se do akce
1.

Do akce se zapojí každý, kdo v době trvání akce projeví zájem o koupi vozu za
současného splnění dalších podmínek pravidel marketingové akce (uzavření kupní
smlouvy na vůz). Účastí soutěžící výslovně souhlasí s pravidly této marketingové akce.

IV.
Výhry a mechanika akce
1.

V marketingové akci je možné vyhrát následující výhry poskytnuté Zadavatelem:
a. Palivová karta v hodnotě 3 000 Kč včetně DPH.

2.

Výhry budou předávány při předání zakoupeného vozu a po podpisu kupní smlouvy.
Informaci o aktuální dostupnosti palivových karet sděluje zástupce Organizátora na
telefonní lince +420 228 880 713.

3.

Výhercem se stává 100 nejrychlejších zájemců o koupi vozu, kteří s Organizátorem
uzavřou kupní smlouvu na vůz z nabídky dostupné na webové stránce
https://www.autapooperaku.cz/vozy-na-prodej nebo vystavené v prodejně Organizátora
na adrese Peroutkova, 158 00 Praha 5.

4.

Každý účastník akce může obdržet tolik palivových karet 1 (jednu) za každou uzavřenou
kupní smlouvu na kterýkoliv vůz z nabídky Zadavatele.

5.

Organizátor si vyhrazuje možnost nahradit výhru v podobě palivové karty peněžní
odměnou (slevou) z inzerované ceny kupovaného vozidla ve výši 3 000 Kč včetně DPH.

6.

Výhry není možné vymáhat právní cestou. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat
namísto jakékoliv výhry peněžité nebo jiné plnění.

V.
Odpovědnost Organizátora za průběh akce
1.

Organizátor je oprávněn učinit jakékoliv konečné rozhodnutí ve všech záležitostech,
které souvisejí s pořádáním akce, a to včetně přerušení, prodloužení akce, zrušení akce
nebo úpravy jejích pravidel.
VI.

Závěrečná ustanovení
1.

Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve
zkrácené verzi použitý v propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí.

2.

Účast v akce je dobrovolná a účastník svou účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími
pravidly a zavazuje se dodržovat všechna její pravidla a podmínky.

3.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání akce
zveřejněna v elektronické podobě na stránce www.autapooperaku.cz

4.

Tato pravidla akce se řídí výlučně právem České republiky s vyloučením kolizních norem
mezinárodního práva soukromého.

V Praze dne 24. 6. 2022

