Pravidlá akcie „ContiHra“
Účelom tohto dokumentu je úplna a jasná úprava pravidiel promo akcie „Vyhraj karavan". Tieto
pravidlá (ďalej len „pravidlá“) sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej
promo akcie.
1. Vyhlasovateľom, organizátorom a usporiadateľom promo akcie „Vyhraj karavan“ (ďalej len „promo
akcia“ alebo „akcia“) je spoločnosť Continental Barum s.r.o. so sídlom Otrokovice, Objízdna 1628,
PSČ 765 02, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom , oddiel C, spisová vložka
15057, IČO 45788235, DIČ CZ699000347 (ďalej len „organizátor“) Kontaktnou adresou organizátora
je adresa: Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02 (ďalej len „kontaktná adresa“)
2. Prevádzkovateľom a technickým správcom promo akcie je spoločnosť FaceX Production s.r.o., so
sídlom Valašské Meziříčí, Žerotínova 720/16, PSČ 757 01, IČO 26867583, DIČ CZ26867583 (ďalej len
„prevádzkovateľ“).
3. Podmienky účasti
a) Promo akcie sa môžu zúčastniť iba na svojprávnosti neobmedzené fyzické osoby staršie ako
18 rokov, s trvalým pobytom a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré
splnia podmienky týchto pravidiel (každá taká osoba ďalej len „účastník“).
b) Promo akcie sa nemôžu zúčastniť osoby nespĺňajúce podmienky uvedené pod písmenom a)
zhora a ďalej ani zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému)
organizátora a jeho materských a dcérskych spoločností, ako ani zamestnanci (resp. osoby v
pomere obdobnom zamestnaneckému) agentúr , ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii
promo akcie (vrátane prevádzkovateľa), ani osoby zhora uvedeným osobám blízke v zmysle §
116 z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“).
4. Miesto a doba konania promo akcie
a) Promo akcia sa koná v čase od 1. 4. 2022 00:00:01 hod. do 31. 5. 2022 23:59:59 hod. vrátane
(ďalej len „doba konania akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania
akcie“).
b) Výber výhercov prebehne dňa 4. 6. 2022 v sídle prevádzkovateľa.
5. Účasť v promo akcii
a) Účastník sa promo akcie zúčastní tak, že sa v čase konania akcie zaregistruje na
internetových stránkach www.contihra.sk (ďalej len „akčný web“).
b) Na úspešnú registráciu prostredníctvom akčného webu je účastník povinný:
▪ vyplniť pravdivo všetky povinné polia do tu umiestneného registračného formulára
(meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo; za účastníka je na účely promo akcie
považovaná osoba, ktorej údaje boli vyplnené v registračnom formulári);
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▪

potvrdiť svoj súhlas s pravidlami akcie;

▪

potvrdiť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;

▪

zodpovedať všetky 3 (tri) súťažné otázky.

c) Pre zodpovedanie súťažných otázok je účastník povinný na akčnom webe zvoliť (označiť) vždy
iba 1 (jednu) z možných odpovedí pri každej z nižšie uvedených 3 (troch) súťažných otázok:
Súťažné otázky:
Aký priemer majú tvoje pneumatiky?

Možné odpovede:
13"; 14"; 15"; 16"; 17"; 18"; 19"; 20"; 21";
22"; Žiadny, nemám auto
Čo je pre teba dôležité pri kúpe pneumatiky? Cena; Bezpečnosť; Životnosť; Komfort;
Výsledky testov
Máš reálnu skúsenosť s celoročnými Áno; Nie; Aktuálne ich používam
pneumatikami?
d) Každý účastník je oprávnený sa do promo akcie registrovať maximálne 1 x (jedenkrát).
e) Registrácia účastníka na www.contihra.sk nie je spoplatnená. Účastník promo akcie je povinný
uviesť pri registrácii pravdivé a úplné údaje. Pokiaľ hoci len jedna z položiek registračného
formulára (viď bod b) vyššie) nebude vyplnená alebo bude vyplnená nepravdivými či
neúplnými údajmi, bude takýto účastník z promoakcie vylúčený. Pre účely vyhodnotenia
promo akcie je účastník identifikovaný na základe telefónneho čísla, s ktorým sa zapojil do
akcie (teda toho telefónneho čísla, ktoré uviedol v registračnom formulári na
www.contihra.sk).
f)

Účastník môže využiť pre otázky týkajúce sa promo akcie email: info@contihra.sk.

g) Účastník je povinný pre riadne zapojenie do promo akcie a prípadné získanie výhry dodržať
najmä nasledujúce podmienky:
▪

riadne sa zaregistrovať do promo akcie (vyplniť všetky požadované údaje a potvrdiť všetky
požadované súhlasy) kedykoľvek v dobe trvania akcie;

▪

v prípade, že sa stane vybraným výhercom, poskytnúť súčinnosť potrebnú na prevzatie
výhry.
V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z uvedených podmienok bude účastník z promo akcie
vylúčený. O vylúčení bude prevádzkovateľ účastníka informovať odoslaním oznámenia na email zadaný daným účastníkom pri registrácii, avšak iba vtedy, ak bude vylúčený účastník
vybraný ako niektorý výherca alebo niektorý z náhradníkov, iným účastníkom nebude ich
prípadné vylúčenie z promo akcie oznamované. Vylúčený z promo akcie môže byť aj vybraný
výherca (pozri nižšie).
6. Výber výhercu
a) V akcii je možné súťažiť o 3 (tri) výhry, pre každú výhru bude vybraný 1 (jeden) výherca.
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b) Výber všetkých 3 (troch) výhercov prebehne zo všetkých účastníkov, ktorí sa v čase konania
akcie v súlade s týmito pravidlami do promo akcie riadne zaregistrovali prostredníctvom
akčného webu a neboli z promo akcie vylúčení. Výhercovia (aj náhradníci – pozrite ďalej) budú
vybraní žrebom pomocou počítačového programu na žrebovanie určeného. Výhercami sa
stanú tí 3 (traja) účastníci, ktorí budú vyžrebovaní ako výhercovia, pričom ďalších 7 (sedem)
účastníkov bude vyžrebovaných ako náhradní výhercovia (náhradníci) a každému z nich bude
pri žrebe pridelené číslo zodpovedajúce poradiu, v akom budú vyžrebovaní.
c) V prípade, že niektorý z výhercov nesplní podmienky týchto pravidiel, bude z promo akcie
vylúčený (čím stratí právo na výhru) a na jeho miesto nastupuje náhradník, a to podľa
poradového čísla (v prípade vylúčenia náhradníka, ktorý sa stane výhercom, bude postupované
podľa rovnakého kľúča, na miesto vylúčeného výhercu nastupujú náhradníci v poradí podľa ich
poradových čísel vzostupne). Každá osoba z okruhu výhercov a náhradníkov, ktorá vyššie
uvedeným postupom splní podmienky týchto pravidiel a získa výhru ďalej len „vybraný
výherca“. Ak podmienky týchto pravidiel nesplní žiadny výherca ani žiadny z náhradníkov,
nebude žiadna výhra vydaná žiadnej osobe a výhry prepadajú v prospech organizátora.
7. Výhra, oznámenie a odovzdanie výhry, čerpanie výhry
7.1 Výhra
a) Na účely akcie sú určené 3 (tri) totožné výhry.
b) Výhrou v akcii je poukaz na prenájom 1 (jedného) karavanu na 10 (desať) dní od spoločnosti
VACARA as, IČO 10808230, so sídlom Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hemy 861, PSČ
757 01, Česká republika (ďalej tiež ako „výhra“ a „spoločnosť VACARA“).
c) Výhra bude vybraným výhercom odovzdaná formou listinného poukazu (ďalej len „poukaz“, a
to po oznámení výhry).
d) Výhru nie je možné postúpiť, výhra tiež neprechádza na prípadných právnych nástupcov
vybraného výhercu.
7.2 Oznámenie a odovzdanie výhry
a) Každý vybraný výherca bude prevádzkovateľom informovaný o výhre v promo akcii do 10
(desiatich) pracovných dní odo dňa jeho výberu (losovania), a to na e-mail, ktorý daný vybraný
výherca zadal pri svojej registrácii do akcie a na telefónne číslo, ktoré vybraný výherca zadal
pri svojej registrácii do akcie.
b) Následne bude vybraný výherca telefonicky kontaktovaný prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ
s vybraným výhercom individuálne dojedná miesto a spôsob odovzdania poukazu.
Prevádzkovateľ je pri tejto príležitosti oprávnený požadovať od vybraného výhercu
preukázanie splnenia podmienok účasti v promo akcii stanovených týmito pravidlami, pričom
pokiaľ vybraný výherca tieto podmienky účasti nesplní alebo ich splnenie nepreukáže, môže
byť z promo akcie vylúčený a stráca právo na vydanie výhry. V prípade, že ktorýkoľvek vybraný
výherca bude nekontaktný (tj najmä ak nebude reagovať na volanie alebo e-maily
prevádzkovateľa) alebo si poukaz (podľa vyššie uvedeného) neprevezme, zaniká bez ďalšieho
jeho právo na výhru a jeho výhra prepadá organizátorovi.
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7.3 Čerpanie výhry

a) Podmienkou faktického čerpania (využitia) výhry je uzavretie zmluvy o nájme obytného vozidla
medzi vybraným výhercom a spoločnosťou VACARA, pričom prílohou týchto pravidiel sú
dokumenty spoločnosti VACARA, a to vzor zmluvy o nájme obytného vozidla, všeobecné
zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla a obytného prívesu a vzor
odovzdávacieho protokolu obytného automobilu (ďalej súhrnne len „zmluvná
dokumentácia“), pričom spoločnosť VACARA je oprávnená zmluvnú dokumentáciu až do
faktického čerpania výhry zmeniť, pričom v prípade takej zmeny v dobe trvania akcie bude
organizátor primerane postupovať podľa čl. 9 písmeno g) týchto podmienok. Spoločnosť
VACARA neodoprie uzavretie zmluvy o nájme obytného vozidla so žiadnym vybraným
výhercom, ktorý sa preukáže originálom poukazu a splní podmienky pre nájom karavanu
vyplývajúce zo zmluvnej dokumentácie a právnych predpisov. Každý poukaz je možné uplatniť
iba 1x (raz).
b) Výhra zahŕňa iba a výhradne prenájom (požičovné) 1 (jedného) karavanu na 10 (desať) dní.
Výhra nezahŕňa akékoľvek ďalšie služby prípadne poskytované spoločnosťou VACARA ani
kauciu súvisiacu s prenájmom karavanu či akékoľvek náklady súvisiace s prevádzkou
prenajatého karavanu (najmä PHM) ani akékoľvek prípadné platby za prekročenie limitu
najazdených kilometrov, ako bude pre daný karavan stanovené spoločnosťou VACARA (pozri
zmluvnú dokumentáciu) ; všetky také služby, kauciu, náklady a platby hradí vybraný výherca
sám.
c) Prenájom karavanu je možný iba po splnení podmienky uvedenej pod písmenom a) vyššie a
iba v niektorom z týchto termínov:
8. 7. – 17. 7. 2022
29. 7. – 7. 8. 2022
19. 8. – 28. 8. 2022
Žiadny z termínu nie je určený žiadnemu konkrétnemu vybranému výhercovi, vybraný výherca
má právo voľby z uvedených termínov iba v tom rozsahu, v akom si z týchto termínov nezvolili
iný vybraní výhercovia (zo všetkých termínov môže vybrať iba ten vybraný výherca, ktorý za
týmto účelom kontaktuje spoločnosť VACARA pre prevzatie poukazu ako prvý).
d) Výber z iných, než vyššie výslovne uvedených termínov je možný iba po predchádzajúcej
dohode so spoločnosťou VACARA.
e) Poukaz nie je možné kombinovať s akýmikoľvek prípadnými ďalšími poukážkami, zľavami ani
akčnými ponukami.
8. Spracovanie osobných údajov
a) Podmienky spracovania osobných údajov účastníkov sú upravené v samostatnom dokumente
označenom ako www.continental-pneumatiky.sk, s ktorým sa každý účastník oboznámil a tieto
podmienky výslovne odsúhlasil v rámci registrácie svojej účasti v promoakcii. Predmetné
podmienky sú taktiež počas trvania promoakcie dostupné na webe www.contihra.sk.
b) Účastník berie na vedomie, že prípadné odvolanie súhlasu so spracovaním jeho osobných
údajov môže mať za následok nemožnosť odovzdania prípadnej výhry.
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a) Registráciou v promo akcii udeľuje účastník súhlas s tým, že prevádzkovateľ i organizátor sú
oprávnení použiť bezplatne jeho (účastníkov) meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu),
propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou promo akcie
alebo výrobkov a služieb ponúkaných organizátorom s tým, že v prípade výhry účastníka môžu
byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i jeho zvukové a obrazové
záznamy bez obmedzenia územia, a to bez vecného, časového, množstevného, územného či
iného obmedzenia.
9. Záverečné ustanovenia
a) Vyobrazenia výhier na dokumentoch súvisiacich s promo akciou, internetových stránkach,
prípadne inde, sú iba ilustratívne a nemusia zodpovedať skutočnej podobe výhry.
b) Promo akcie sa riadia výhradne týmito pravidlami a akékoľvek kratšie či stručnejšie
publikované pravidlá slúžia iba na marketingové účely. Pravidlá sú k dispozícii na akčnom webe.
Originál pravidiel je po celú dobu konania promo akcie uložený na kontaktnej adrese u
organizátora.
c) Každý účastník promo akcie sa zúčastňuje promo akcie s vedomím, že môže požadovať výhry
iba v rozsahu a za podmienok stanovených týmito pravidlami. Pri akomkoľvek porušení
pravidiel promo akcie či pri podozrení na nekalé či podvodné konanie účastníka alebo konanie
účastníka v rozpore s dobrými mravmi si organizátor vyhradzuje právo účastníka z promo akcie
bez náhrady vylúčiť (a to aj v prípade, že účastníkovi dopomohla svojim podvodným či nekalým
konaním alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi na výhru (tretia osoba), takto vylúčený
môže byť aj vybraný výherca, pričom v takom prípade prepadá výhra v prospech organizátora..
d) Výsledky promo akcie sú konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania či preskúmania.
e) Vymáhanie výhry či účasti v tejto promo akcii súdnou cestou je vylúčené a výhru v promo akcii
nie je možné plniť v peniazoch, nie je možné požadovať náhradné plnenie (vr. akékoľvek
finančné ani iné kompenzácie a pod.) a nie je možné požadovať inú výhru, než je určené týmito
pravidlami. Výhru preberá vybraný výherca na svoje vlastné riziko a prevzatím výhry preberá
vybraný výherca plnú zodpovednosť za prípadné ujmy (vr. škôd), ktoré by jemu a/alebo tretím
osobám použitím či využitím výhry vznikli. Prevádzkovateľ ani organizátor v žiadnom prípade
nezodpovedá za žiadne ujmy (vr. škôd) spôsobené vybranému výhercovi alebo tretím osobám
výhrou ani za žiadne ujmy (vr. škôd), ktoré vznikli v súvislosti s využitím alebo použitím tejto
výhry.
f)

Prevádzkovateľ ani organizátor nenesie zodpovednosť v prípade, keď nebude možné
vybraného výhercu úspešne kontaktovať, najmä pre technické problémy, ku ktorým by mohlo
dôjsť pri doručovaní internetových správ, ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou
internetovej alebo mobilnej siete.

g) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá (vrátane zmeny výhry či
spôsobu jej vyplácania), promo akciu odložiť, skrátiť dobu trvania promo akcie, prerušiť alebo
zrušiť promo akciu bez náhrady. V prípade, že dôjde k zmenám v týchto pravidlách, stane sa
tak formou písomných číslovaných dodatkov. Dodatok spolu s novým znením pravidiel bude
dostupný na akčnom webe. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom jej zverejnenia podľa
predchádzajúcej vety.
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h) V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa promo
akcie, nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo propagačných materiálov, sa budú
aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto pravidiel.

V Otrokovicích, dne 21. 3. 2022
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Príloha 1: Vzor zmluvy o nájme obytného vozidla

Smlouva o nájmu obytného vozidla
Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely strany níže uvedené, a sice
VACARA a.s., se sídlem: Hemy 861, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 10808230,
DIČ: CZ10808230. Spisová značka: B 11315 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
Kontakty: půjčovna: +420 739 083 999, servis: +420 735 755 575
Mail: pujcovna@vacara.cz, servis@vacara.cz
Provozovna: Hemy 861, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Bankovní účet č.: 123-3796850257/0100 vedený u Komerční banky, a.s.
Fakturační oddělení: tel.: +420 733 373 338, mail: fakturace@vacara.cz
jako pronajímatel na straně jedné a
Jméno a příjmení, Název:
Datum narození:
Ulice, č.p.:
Město:
Psč:
jako nájemce na straně druhé

IČ:
DIČ:

tuto
smlouvu o nájmu obytného vozidla
I. Předmět smlouvy
Pronajímatel pronajímá nájemci obytný automobil: za „Všeobecných smluvních podmínek pro pronájem
obytného vozidla a obytného přívěsu", které tvoří jako její oběma smluvními stranami podepsaná příloha č. 1
nedílnou součást této smlouvy obytné vozidlo:
Vůz:
SPZ:
II. Doba nájmu
Nájem se sjednává na dobu
Od:……………………………….

Do:…………………………….

III. Nájemné a kauce
Nájemné za celou dobu nájmu činí:
Limit km během nájmu: 300km/den (v případě přejetí limitu 1km = 7,- Kč včetně DPH)
Kauce: 30.000,- Kč složena v hotovosti při převzetí vozu
IV.Hodnota vozu
1.500.000,-Kč
Ve Valašském Meziříčí

……………………………………
VACARA a.s.

příloha:

……………………………………
nájemce

- Všeobecné smluvní podmínky pro pronájem obytného vozidla a obytného přívěsu
- Protokol o převzetí vozidla

Príloha 2: Všeobecné zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla a obytného prívesu

Príloha 3: Vzor odovzdávacieho protokolu obytného automobilu
VACARA a.s., sídlo: Hemy 861, Valašské Meziříčí 757 01
provozovna, IČ:10808230 DIČ: CZ10808230
ČÍSLO
ZAKÁZKY
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL OBYTNÉHO
AUTOMOBILU
Tovární značka:
SPZ:
VIN:
Stav KM:

Stav paliva:

Převzatá kauce:

Výbava vozidla:

Speciální doplňky na vozidle:

Technická kontrola:
Kontrola oleje 5W40, dolití ostřikovačů, kontrola brzdové a chladicí kapaliny
Příslušenství:
Povinná výbava

Sada nádobí + příbory

Chemie do WC

Nájezdové klíny

Redukce + připojovací kabel

Venkovní koberec

Dokumentace + TP

Chemie do WC

Gril

Dálniční známka + potvrzení

2x PB láhev

Kempové židle

Český návod

Markýza + klika

Klika na odpad

Nářadí k pneu

Klíč na plyn

Stůl

Závady při předání:

Nájemce bere na vědomí, že byl řádně proškolen a seznámen s jednotlivými zařízeními a funkcemi vozidla a je povinen tyto informace
předat dalším uživatelům. Vozidlo přebírá ve stavu, který je uveden na předávacím protokolu a jeho stav stvrzuje svým podpisem.

Vůz předal za VACARA a.s.:
Převzal:
Příjmení, jméno:

Telefon:

Číslo občanského průkazu:

Číslo řidičského průkazu:
Podpis:

VACARA a.s., sídlo: Hemy 861, Valašské Meziříčí 757 01
provozovna, IČ:10808230 DIČ: CZ10808230

ZÁZNAM O VRÁCENÍ
Tovární značka:
SPZ:
VIN:
Datum:

Hodina:

Stav KM:

Stav paliva:

Kontrola vrácených věcí:
Povinná výbava

Sada nádobí + příbory

Chemie do WC

Nájezdové klíny

Redukce + připojovací kabel

Venkovní koberec

Dokumentace + TP

Chemie do WC

Gril

Dálniční známka + potvrzení

2x PB láhev

Kempové židle

Český návod

Markýza + klika

Klika na odpad

Nářadí k pneu

Klíč na plyn

Stůl

Nové závady a poškození při vrácení:

Podrobný popis poškození:

Zákazník svým podpisem stvrzuje, že během pronájmu nebyla půjčeným vozem způsobena žádná dopravní nehoda, ani dopravní
přestupek.

Vrácená kauce:

Kauci převzal:

Vůz předal:

Převzal za VACARA a.s.:

