
Úplná pravidla soutěže 

IVECO jarní kampaň 

Tato pravidla jsou dokumentem, který jako jediný závazně upravuje pravidla soutěže „IVECO jarní 

kampaň“ (dále jen „Soutěž“) uvedené na propagačních materiálech a pořádané společností Temper 

Communication a.s., IČ: 29043620, se sídlem Na Březince 930/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 16002, jakožto 

organizátorem soutěže (dále jen „Organizátor“).  

Zadavatelem Soutěže je společnost Iveco Czech Republic, a. s., IČ: 48171131, se sídlem Dobrovského 

74, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 936 (dále jen „Zadavatel“). 

Úplné znění pravidel Soutěže bude po celou Dobu trvání soutěže zveřejněno na internetových 

stránkách Soutěže www.iveco-special-offer.com a originál těchto pravidel je uložen a k dispozici k 

nahlédnutí v sídle Organizátora (dále jen „Pravidla“). 

1. Doba a místo konání Soutěže 

Soutěž bude probíhat od 12.4.2021 do 30.6.2021 (dále jen „Doba trvání Soutěže“) na území České 

republiky. 

2. Účast v Soutěži 

Účastníkem Soutěže může být pouze právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem ve smyslu 

ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů1, se sídlem 

na území České republiky, která v Době trvání Soutěže na území České republiky uskuteční soutěžní 

nákup, tak jak je tento specifikován dále v těchto Pravidlech, a zároveň se v Době trvání Soutěže 

registruje do Soutěže a splní veškeré podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito Pravidly (dále jen 

„Účastník“). Registrace do Soutěže učiněná po uplynutí Doby trvání Soutěže je neplatná. 

Ze Soutěže budou dále vyloučeny všechny osoby, které nesplňují podmínky účasti v Soutěži a dále 

osoby jednající v rozporu s těmito Pravidly.  

Soutěžním nákupem se pro účely Soutěže rozumí nákup výrobků z řady IVECO Genuine parts, IVECO 

Reman Parts, IVECO NEXPRO Parts, IVECO Accessories parts (dále jen „výrobky“) a/nebo služeb 

v minimální hodnotě 10.000,- Kč bez DPH v Autorizované prodejně/Autorizovaném servisu IVECO 

uvedených v seznamu Autorizovaných prodejen/Autorizovaných servisů IVECO v příloze č. 1 těchto 

Pravidel (dále jen „Autorizovaná prodejna/Autorizovaný servis IVECO“), vyjma nákupu výrobků 

a/nebo služeb uvedených dále v těchto Pravidlech (dále jen „Soutěžní nákup“). 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Soutěžním nákupem není (i) nákup motorového vozidla, (ii)  

poskytnutí služeb/výrobků Zadavatele či Autorizované prodejny/Autorizovaného servisu IVECO  

v rámci záručních oprav a svolávacích akcí Zadavatele či Autorizované prodejny/Autorizovaného 

servisu IVECO, (iii) poskytnutí služeb/výrobků Zadavatele či Autorizované prodejny/Autorizovaného 

servisu IVECO  v rámci služeb sjednaných servisní smlouvou, kterou podnikatel uzavřel při koupi vozidla  

a úhrada služeb či koupě výrobků není hrazena podnikatelem přímo Autorizované 

prodejně/Autorizovanému servisu IVECO. 

 
1 § 420 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: „Kdo samostatně vykonává na 
vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 
soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 



Účastník Soutěže se může účastnit Soutěže i opakovaně, avšak vždy s jiným Soutěžním nákupem. Pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že jeden daňový doklad – faktura (dále jen „daňový doklad“) 

může dokladovat pouze jeden Soutěžní nákup, tzn. v případě, kdy daňový doklad bude znít na vyšší 

částku než 10.000,- Kč (bez DPH) či na její násobky, jedná se pro účely této Soutěže vždy pouze o jeden 

Soutěžní nákup. 

Každý Účastník Soutěže může v rámci Soutěže získat výhru pouze jedenkrát. 

3. Mechanika Soutěže 

Registraci do Soutěže provede Účastník Soutěže na internetových stránkách Soutěže  

www.iveco-special-offer.com vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář 

obsahuje tyto povinně vyplnitelné údaje: (i) obchodní firma/název podnikatele (ii) IČO, (iii) jméno a 

příjmení kontaktní osoby, (iv) telefonní číslo, (v) e-mailová adresa, (vi) typ vozidla, k němuž se vztahuje 

Soutěžní nákup (vii) stáří vozidla, k němuž se vztahuje Soutěžní nákup (viii) místo pro vložení (nahrání) 

scanu daňového dokladu prokazujícího uskutečnění Soutěžního nákupu. 

Scan nahrávaného daňového dokladu musí být v takovém rozlišení, aby byl čitelný, přičemž daňový 

doklad musí být nascanován celý, tzn. musí z něj být patrná identifikace Autorizované 

prodejny/Autorizovaného servisu IVECO, identifikace Účastníka a celková částka bez DPH.  

Součástí registrace je povinné přijetí těchto Pravidel. 

Registrace do Soutěže je dokončena přijetím potvrzujícího e-mailu Organizátora Soutěže (dále jen 

„Platná registrace“). 

V případě, že registraci provedou za Účastníka dvě či více osob, avšak dokladují Soutěžní nákup 

totožným daňovým dokladem, bude do Soutěže zařazena registrace, která byla učiněna první v pořadí.  

4. Výhry 

Do Soutěže jsou vloženy následující výhry: 

1x hlavní výhra (první místo): Dvoumístný elektroskútr Racceway CENTURY  

1x vedlejší výhra (druhé místo): Tablet Apple iPad 128GB  

5x vedlejší výhry (třetí až sedmé místo): Elektronický dárkový poukaz Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 

5000 Kč 

5. Vyhodnocení výherce 

Výherce hlavní výhry a výherci vedlejších výher budou určeni Organizátorem, a to na základě 

náhodného výběru – losování, které se uskuteční dne 15.7.2021.  

Do losování budou zahrnuti všichni Účastníci s Platnou registrací, kteří v Době trvání Soutěže zcela a 

řádně splní veškeré podmínky Soutěže stanovené těmito Pravidly.  

Pro každou z výher bude losován vždy 1 výherce a 2 náhradníci, pro případ, že by výherce nesplnil 

veškeré podmínky Soutěže stanovené těmito Pravidly. Pouze výherci, kteří předloží originál daňového 

dokladu ve lhůtě uvedené v čl. 5.  těchto pravidel, se stávají tzv. Potvrzenými výherci a vzniká jim nárok 

na převzetí příslušné výhry. 

Losování – výběru výherců příslušných výher a  jejich náhradníků budou přítomni nejméně 1 (jeden) 

zástupce Organizátora a 2 (dva) zástupci Zadavatele. O průběhu losování bude vyhotoven a přítomnými 

podepsán písemný protokol. 



Účastník bude Organizátorem informován o tom, že byl vylosován a stal se výhercem hlavní nebo 

vedlejší výhry, prostřednictví e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři do 10 pracovních dnů 

ode dne, kdy se uskutečnilo losování. Součástí zprávy o výhře dle předchozí věty bude i výzva 

Organizátora, aby vylosovaný Účastník doručil Organizátorovi originál daňového dokladu, jehož scan 

zaslal prostřednictvím registračního formuláře (dále jen „Soutěžní daňový doklad“), a to nejpozději do 

15 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy Organizátorem. V případě, že Účastník ve lhůtě dle 

předchozí věty originál nepoškozeného Soutěžního daňového dokladu Organizátorovi doručí  a odpoví 

tak na informaci Organizátora o tom, že se stal výhercem (v případě doručování prostřednictvím 

držitele poštovní licence je třeba, aby v uvedené lhůtě byl originál daňového dokladu Organizátorovi 

doručen, nikoliv pouze odeslán), a Organizátor nebude mít pochybnosti o pravosti či čitelnosti 

daňového dokladu, stává se potvrzeným výhercem (dále jen „Potvrzený výherce“). V opačném případě 

nárok na výhru nevzniká.  

V případě, že Organizátorovi nebude ve shora uvedené lhůtě doručena odpověď Účastníka dle 

předchozího odstavce spolu s originálem nepoškozeného a čitelného Soutěžního daňového dokladu 

nestává se vylosovaný Účastník Potvrzeným výhercem a v takovém případě na jeho místo nastupuje 

v souladu s těmito Pravidly vylosovaný náhradník, přičemž pokud ani tento náhradník nesplní 

podmínky těchto Pravidel, aby se stal Potvrzeným výhercem, nastupuje druhý náhradník pro 

příslušnou výhru . V případě, že by ani druhý náhradník nesplnil veškeré podmínky stanovené těmito 

Pravidly propadá  příslušná výhra ve prospěch Organizátora.  

Organizátor ani Zadavatel Soutěže nenesou jakoukoliv odpovědnost za doručení odpovědi Účastníka 

s originálem Soutěžního daňového dokladu. 

Výhry budou Potvrzeným výhercům předány osobně dle dohody Organizátora a Potvrzených výherců, 

nejpozději však dne 31.8.2021. Osoby, které za Potvrzeného výherce výhru převezmou jsou povinny 

doložit, že jsou k takovému jednání za Potvrzeného výherce oprávněny. V případě, že Potvrzený 

výherce nepřevezme výhru ve sjednaném dni, příp. dle uvážení Organizátora ve sjednaném  náhradním 

dni, nárok na výhru zaniká, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. 

6. Zpracování osobních údajů 

Organizátor informuje, že osobní údaje Účastníka, jeho zaměstnanců či jejich pověřených osob (dále 

jen „osobní údaje Účastníka“) poskytnuté pro účely registračního formuláře, budou v nezbytném 

rozsahu zpracovávány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s 

Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, tedy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) Zadavatelem, jako 

správcem osobních údajů. 

Pro organizaci Soutěže a účast Účastníků v Soutěži je nezbytné zpracování osobních údajů 

poskytnutých Účastníky, v rozsahu: jméno, příjmení, název podnikatelského subjektu, IČ, telefonní 

číslo, e-mail, jakožto i veškeré další související komunikace. Bez poskytnutí těchto údajů se nelze 

Soutěže účastnit. 

Osobní údaje Účastníků jsou správcem zpracovávány za účelem: 

• umožnění registrace do Soutěže  

• vyhodnocení Soutěže 

• odeslání informace Účastníkovi, že se stal výhercem 



• předání výher 

• vnitřní evidence dat a záležitostí týkajících se Soutěže, včetně kontroly Soutěže a statistiky  

Právním základem je plnění smlouvy, jež je uzavřena mezi Účastníkem a správcem osobních údajů, 

okamžikem odeslání registračního formuláře v souladu s těmito Pravidly. 

Osobní údaje Účastníků jsou zpracovávány po Dobu konání Soutěže, dále pak do doby vyhodnocení 

Soutěže a předání výher, do doby uplynutí promlčecích lhůt pro práva vzniklá na základě a v souvislosti 

se Soutěží, případně po dobu stanovenou právními předpisy. 

V případě, že Účastník poskytne souhlas i k dalším účelům zpracování osobních údajů, může správce 

osobních údajů zpracovávat osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu pro účely a po dobu v 

souhlasu uvedené. 

Osobní údaje Účastníků budou předány správcem osobních údajů zpracovateli osobních údajů 

výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje 

jako správce. Dále mohou být předány správcem osobních údajů dalším zpracovatelům údajů jakými 

jsou např. účetní společnosti, právní společnosti, auditorské společnosti, IT společnosti, apod., a to v 

rozsahu nezbytně nutném pro správné či potřebné vyhodnocení požadavků ze strany správce osobních 

údajů. Seznam zpracovatelů si může Účastník vyžádat u správce osobních údajů. 

Jiným správcům mohou být osobní údaje předány výhradně v souvislosti s plněním zákonných 

povinností správce, kdy v těchto případech mohou být příjemci především orgány veřejné správy.  

Subjekt údajů, je oprávněn vůči správci osobních údajů: 

• požadovat přístup k jeho osobním údajům; 

• požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 

• požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů; 

• vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů; 

• využít práva na přenositelnost jeho osobních údajů; 

• využít práva podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních 

údajů; 

• využít další práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů nebo jiných. 

V případě uplatnění svých práv se může subjekt údajů obrátit na správce osobních údajů na jeho  

e-mailu marketing-cz-sk@cnhind.com.   

Účastník uděluje své svolení s tím, že Organizátor a Zadavatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s 

ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zvukové nebo obrazové 

záznamy z vyhodnocení či předání výher v médiích a informačních kanálech Organizátora a Zadavatele 

(včetně internetu) v souvislosti s touto Soutěží. V případě, že je Účastník právnickou osobou, je povinen 

zajistit, takovéto svolení i od osoby, která jej při vyhodnocení či předání výhry zastupuje. 

7. Ostatní podmínky Soutěže 

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se je během své účasti v Soutěži 

dodržovat. 



Za veškeré údaje, vyplněné při v registračním formuláři, odpovídá Účastník. 

Organizátor má právo vyloučit Účastníka z účasti v Soutěži, pokud Účastník porušuje ustanovení 

Pravidel.  

Vyobrazení výher v propagačních materiálech Soutěže (letáky, newslettery, internetové stránky apod.) 

je pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečné podobě. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit výhru 

výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu 

výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito 

Pravidly. 

Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se 

Soutěží (ať už ty byly způsobené lidským faktorem či technickou chybou), ani za úplnost výtahů z těchto 

Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné 

tiskové chyby. 

Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v 

průběhu Doby konání Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně 

případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného 

zařízení Účastníka nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Organizátor není rovněž 

odpovědný za to, že jakákoli osoba se nebyla schopna registrovat prostřednictvím registračního 

formuláře nebo registraci dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí 

provozem. 

Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou Účastník utrpí prostřednictvím získané 

výhry. 

V případě, že výherce je podnikatel - fyzická osoba, zavazuje se Organizátor uhradit případnou 

srážkovou daň z přijaté výhry na vlastní náklady. V případě, že výherce je podnikatel  - právnická osoba, 

je povinen zdanit výhru dle platných právních předpisů podnikatel.  

Tato Soutěž není veřejným příslibem. 

Organizátor si vyhrazuje právo změnit Pravidla Soutěže, jakož i Soutěž zkrátit, přerušit či ji v plném 

rozsahu kdykoliv bez náhrady ukončit, a to s účinností 3 pracovních dní od oznámení na internetových 

stránkách Soutěže www.iveco-special-offer.com.  

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout 

všechny otázky týkající se této Soutěže dle vlastního uvážení. 

Výhru není možné reklamovat, ani měnit její typ či provedení. Výhru nelze vyměnit za vyplacení 

peněžitého plnění. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou, vymáhání účasti v 

Soutěži právní cestou není možná.  

Pravidla Soutěže se řídí českými právem. 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

 

 

AGROTEC a.s. Brnenska 12/74 693 01 Hustopece

AGROTEC a.s. U Lékárny 5 735 35 Horní Suchá

AGROTEC a.s. Sternberska  300 763 02 Zlín

AGROTEC a.s. Dornych 65 639 00 Brno

AGROTEC a.s. Lipenská 47 772 24 Olomouc 

AUDO VIKTORIA S.R.O. Libverda - Breziny 193 405 02 Děčín

AUTO FUTURE S.R.O. Antala Staška 1966 / Okruzni 646                                                          370 07 České Budějovice

AUTO HELUS s.r.o. Zemska 238 , Highway D5-67 337 03 Ejpovice

AUTO HELUS s.r.o. Ke staré mašině 557 331 51 Kaznějov

AUTOCENTRUM HAJEK, SPOL. S R.O. Lžovická 301 281 26 Týnec nad Labem

COMETT PLUS, spol s.r.o. Chýnovská 2115 390 02 Tábor

FARID COMERCIA s.r.o.  Hradišťská 167 294 02 Kněžmost

FTL - First Transport Lines a.s. Letecká 8 796 23 Prostějov

IVECO TRUCK CENTRUM s.r.o. Pražská 330 267 12 Loděnice u Berouna

IVECO TRUCK CENTRUM s.r.o. U Mexika 1310 330 23 Nýřany

JH AUTODÍLY S.R.O. Planá 82 370 01 České Budějovice

KAREX, a.s. Cerekvice nad Loučnou 121 569 53 Cerekvice nad Loučnou

KERN CHEB s.r.o. Truhlářská 3 350 02 Cheb

KOMERSIA NORD s.r.o. Málkov 70 430 01 Chomutov 

P & L, spol. s r. o. Brněnská 124/33 591 01 Žďár nad Sázavou

PAS ZÁBŘEH NA MORAVĚ a.s. U Dráhy 828/8 789 13 Zábřeh

PROFI AUTO CZ a.s. Kolovratská 1367 251 01 Říčany 

PROFI AUTO Leasing Nová ves 186 277 52 Nová Ves

P.P.L. Autocentrum s.r.o. Dobšická 3697/6 669 02 Znojmo

Serviscentrum Vysocina s.r.o. Kosovská 457/10 586 01  Jihlava

STRATOS AUTO, SPOL s.r.o. Bratří Štefanů 1002 500 03 Hradec Králové 

STROJSERVIS PRAHA S.R.O. Náchodská 30/248 193 00  Praha 9

TBS Telnice - Truck Bus Servis, a. s. K Nádražní 517 664 59 Telnice

TQM - HOLDING S.R.O Těšínská 1028/37 746 01 Opava

Truckcentrum KROYS s.r.o. Textilní 2516/6 400 01 Ústí nad Labem


