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Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Elektromobil na víkend“ 

(dále jen „Pravidla“) 

 

Spotřebitelská soutěž s názvem „Elektromobil na víkend“ (dále jen „Soutěž“) a veškerá související 

práva a povinnosti se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

 

Organizátor Soutěže  

Organizátorem Soutěže je Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Praha IČO: 47124652, se sídlem 

Vrchlického 18/31, Košíře 150 00 Praha 5, odštěpný závod Praha-Smíchov, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12939 (dále jen „Organizátor“). 

Doba trvání a územní rozsah soutěže 

Soutěž probíhá výhradně na území České republiky, v době od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 včetně, (dále 

jen „Doba trvání Soutěže“). 

Podmínky Soutěže 

 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba, jež splňuje všechny tyto podmínky (dále jen 

„Soutěžící“): - Soutěžící je starší 18 let, - Soutěžící splnil další podmínky Soutěže uvedené níže. Z 

účasti v Soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora včetně osob v obdobném vztahu k 

Organizátorovi, všichni zaměstnanci ze spolupracujících společností a osoby blízké všech uvedených 

osob. 

Kromě výše uvedeného je pro účast v Soutěži a pro zařazení Soutěžícího do slosování o výhry nutné, 

aby Soutěžící v Době trvání Soutěže: 

(i) uzavřel servisní zakázku v Porsche Praha-Smíchov v hodnotě minimálně 1000 Kč s vozem 

Škoda či Volkswagen  

(ii) vyjádřil souhlas se zahrnutím do Soutěže a souhlas s Pravidly, jak je uvedeno v článku 

„Všeobecné podmínky“ níže. 

 

Do Soutěže nebudou zařazeny servisní zakázky uzavřené mimo dobu trvání Soutěže. Soutěžící 

nesplňující podmínky Soutěže bude ze Soutěže vyloučen bez nároku na výhru. 

Výhra v Soutěži  

Předmětem výhry v Soutěži za celou Dobu trvání Soutěže je: 

Zapůjčení elektromobilu na víkend z aktuální nabídky Volkswagen či Škoda. 

Podmínky účasti v Soutěži 

Pro účast v soutěži je nutné uzavřít servisní zakázku v Porsche Praha-Smíchov na vozu značky 

Volkswagen nebo Škoda v minimální hodnotě 1000 Kč. 
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Výherní pravidla 

Výhru může získat každý, kdo splní podmínky Soutěže popsané výše. Soutěžící se mohou účastnit 

Soutěže opakovaně po celou Dobu trvání Soutěže. 

Doba trvání Soutěže je od od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 včetně, přičemž každé dva týdny lze vyhrát 

zapůjčení elektromobilu. Každý soutěžící, který uzavře servisní zakázku v době trvání soutěže, bude 

na základě čísla zakázky účastníkem slosování. Slosování proběhne vždy 15. a 30. daného měsíce. 

V případě, že termín vyjde na víkend, dojde k losování následující pondělí.  

Vyhlášení výherců 

Výherci soutěže budou informováni telefonicky. Výherce se zavazuje převzít výhru osobně na adrese: 

Vrchlického 31/18 150 00 Praha 5 v termínu, který si domluví se zaměstnancem Porsche Praha-

Smíchov v momentě informování o výhře.  

 

Zpracování osobních údajů Soutěžících 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje mohou být společností PIA CZ zpracovávány pro tyto účely: 
• Plnění smluvního vztahu (např. při uzavření kupní či servisní smlouvy či o zápůjčce vozu); 
• Správa uživatelských účtů (např. při zadání osobních údajů v elektronických formulářích 

dostupných na Internetových stránkách); 
• Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (PIA CZ může zasílat obchodní sdělení a 

nabízet výrobky a služby prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru a poštovní zásilky); 
• Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy); 
• Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které PIA CZ plní, patří 

např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné 
moci). 

 
 

Údaje subjektů Účely zpracování 

Jméno a příjmení    
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Zasílání obchodních sdělení 
a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných 
povinností 

Kontaktní adresa    Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, 
Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností 

E-mail    Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Zasílání obchodních sdělení 
a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností 

Telefonní číslo    
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání 
obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných 
povinností 

Číslo účtu    Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely 

IČO, DIČ    Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných 
povinností 
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VIN a další 
informace o 
vozidle 

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Plnění ostatních 
zákonných povinností 

 

Všeobecné podmínky 

Výhry v Soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích, nestanoví-li 

kogentní ustanovení českého právního řádu jinak.  

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním Soutěže.  

Organizátor Soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla, jednostranně je 

změnit nebo doplnit, Soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit.  

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována v propagačních materiálech Organizátora 

souvisejících se Soutěží, avšak tato úplná Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a 

konečná. 

 

Porsche Inter Auto CZ, spol s r.o., odštěpný závod Praha Smíchov, Organizátor 


