
Pravidla soutěže TRIKO ZA LAJK A REZERVACI PNEUSERVISNÍCH SLUŽEB ON-LINE 

Základní ustanovení 

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 27.3.2019 do 1.5.2019 včetně. 

1. Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 25× triko AutoCentrum ČR s.r.o. 
2. Účast v soutěži je podmíněna kliknutím na LAJK na facebookovém profilu firmy AutoCentrum 

ČR s.r.o u článku se soutěží + online rezervací pneuservisních služeb na období mezi 27.3.2019 
až 1.5.2019 vč. 

3. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze 
vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou předávány v provozovně, kde proběhl nebo 
bude probíhat zákazníkův pneuservisní úkon. 

 

Účast v soutěži 

1. Staňte se našimi fanoušky na facebookovém profilu AutoCentrum ČR s.r.o., a současně 
proveďte on-line rezervaci pneuservisních služeb v některé z našich pěti provozoven, 
prostřednictvím webových stránek autocentrumcr.cz, která proběhne v průběhu trvání 
soutěže. 

2. Soutěže se lze zúčastnit opakovaně (má-li zákazník více vozidel), maximálně však 3× 
3. Výhru získávají soutěžící, kteří budou vybráni za podmínek a způsobem, který urči pořadatel 

soutěže 
4. Výherce bude kontaktován telefonicky nebo e-mailem a vyzván k vyzvednutí výhry 

v provozovně, kde byla nebo bude realizovaná jeho pneuservisní zakázka. 
5. V případě, že si soutěžící svou výhru nevyzvedne do 30. kalendářních dnů od data realizace 

pneuservisu, propadá výhra bez náhrady. 
6. Losování výherců probíhá 1× týdně, po dobu 5 týdnů => první losování proběhne ve čtvrtek 

4.4.2019 (další losování 11.4., 18.4., 25.4. a 2.5.2019) 
7. Při každém losování se vybírá 5 výherců 

 

Všeobecná ustanovení 

1. Do soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří nesplní všechny podmínky soutěže. 
2. Účastníci soutěže souhlasí s užitím jejich údajů, výhradně pro potřeby společnosti 

AutoCentrum ČR s.r.o. 
3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na 

území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci AutoCentrum ČR s.r.o., a osoby jim 
blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. 

4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato 
pravidla bezvýhradně dodržovat. 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících 
se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných 
případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je 
vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. 


