
Pravidla soutěže „Soutěž o elektrokolo“ 

 

1. Společnost CAROIL, a.s. se sídlem Krátká 596/4, 682 01 Vyškov, IČO 01783122, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 6893 (dále jen „CAROIL“), 
pořádá marketingovou soutěž „Soutěž o elektrokolo“ (dále jen „Soutěž“), jejíž průběh a 
podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“). 

2. Soutěž probíhá v období od 1. 3. 2022 do 30. 4. 2022 (dále jen „Doba Soutěže“) v místě 
provozovny společnosti CAROIL na adrese: 

Čerpací stanice CAROIL, Olomoucká 809/43, 682 01 Vyškov  
(dále jen „Místo Soutěže“) 

3. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 15 let vyjma těch osob, které jsou v 
pracovněprávním vztahu ke společnosti CAROIL a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící 
mladší 18 let se Soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce; 
tento souhlas bude společnosti CAROIL prokázán v případě výhry tím, že zákonný zástupce 
doprovodí osobu mladší 18 let k převzetí výhry v souladu s těmito Pravidly a dále vyjádří svůj 
souhlas s Pravidly způsobem stanoveným níže. 

4. Do Soutěže bude zařazen a Soutěžícím se stane každá osoba, která splňuje podmínky pro 
účast uvedené v těchto Pravidlech a která nakoupí v Místě Soutěže v Době Soutěže od 
společnosti CAROIL pohonné hmoty (s výjimkou paliva CNG) za cenu nejméně 1000,- Kč 
včetně DPH, přičemž platbu provede v hotovosti nebo bankovní debetní či kreditní platební 
kartou. Jiné osoby nebudou do Soutěže zařazeny a nemohou se stát výhercem. 

5.  V Soutěži bude udělena celkem jedna výhra – elektrokolo Apache Matta Tour E5, silver, 
2021, 18" (dále jen „Výhra“).  

6. Výherní daňový doklad určí společnost CAROIL slosováním (náhodným výběrem) všech čísel 
daňových dokladů vydaných v Době Soutěže společností CAROIL za nákupy provedené 
v souladu s odst. 4 těchto Pravidel výše – doklad, který obsahuje vylosované číslo dokladu, se 
stane „Výherním daňovým dokladem“. Slosování proběhne dne 2. 5. 2022 a číslo Výherního 
daňového dokladu zveřejní CAROIL v Místě Soutěže a na stránkách www.caroil.cz. Výhercem, 
tedy osobou, která získá Výhru (dále jen „Výherce“), se stane Soutěžící, který splní všechny 
následující podmínky: 

a) nejpozději do 31. 5. 2022 v Místě Soutěže předloží obsluze čerpací stanice CAROIL 
Výherní daňový doklad, 

b) vyjádří výslovný souhlas s těmito Pravidly tím, že po splnění podmínky dle 
předchozího písmene na výtisk Pravidel připojí svůj podpis a dále své jméno, 
příjmení, adresu a datum narození, 

přičemž pokud je Soutěžícím osoba mladší 18 let, stane se Výhercem pouze tehdy, pokud se 
ke splnění výše uvedených podmínek dostaví se svým zákonným zástupcem a tento zákonný 
zástupce rovněž vyjádří svůj souhlas s těmito Pravidly způsobem uvedeným výše v písm. b) 
tohoto odstavce.  

7. Soutěžícímu, který se stal Výhercem v souladu s předchozím odstavcem těchto Pravidel, bude 
předána Výhra, a to bezprostředně po splnění všech podmínek dle předchozího odstavce 
nebo v jiném čase určeném společností CAROIL. Výhra bude Výherci předána osobně na 
adrese: Čerpací stanice CAROIL, Olomoucká 809/43, 682 01 Vyškov. Je-li Výhercem osoba 
mladší 18 let, je podmínkou převzetí Výhry účast zákonného zástupce při předání a převzetí, 

http://www.caroil.cz/


přičemž zákonný zástupce je povinen splnit veškeré povinnosti, které jsou podle platných 
právních předpisů s převzetím a užíváním Výhry spojeny.  

8. Nestane-li se nikdo Výhercem v souladu s těmito Pravidly, tedy nesplní-li nikdo podmínky 
uvedené výše v odst. 6. těchto Pravidel, nejpozději do 31. 5. 2022, zůstává Výhra ve 
vlastnictví společnosti CAROIL. 

9. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti, není možné požadovat 
jinou Výhru a Výhra není soudně vymahatelná. Soutěžící bere současně na vědomí, že Výhra 
pro něho může mít daňové dopady a že s převzetím a s užíváním Výhry mohou být spojeny 
povinnosti dle platných právních předpisů. Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů 
spojených s účastí v Soutěži ani náklady na přepravu Výhry. 

10. Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady z(EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, 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 GDPR) 
informujeme, že jako správce osobních údajů zpracováváme osobní údaje Výherců, získané 
od Výherců jako subjektů údajů. Výherce souhlasí s tím, že společnost CAROIL zveřejní jeho 
jméno a příjmení na stránkách www.caroil.cz a na Facebookových stránkách společnosti 
CAROIL (http://www.facebook.com/CSCarOil/), a to po dobu nejdéle 2 let ode dne ukončení 
Soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a 
zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace Soutěže a její propagaci a pro 
marketingové účely společnosti CAROIL (tj. pro účely propagace společnosti CAROIL a jejích 
služeb) po dobu 2 let ode dne ukončení Soutěže. Souhlasy dle tohoto odstavce uděluje 
Výherce bezúplatně a bez nároku na jakoukoli náhradu. 

11. Společnost CAROIL má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně 
jejího ukončení. Společnost CAROIL je oprávněna ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují 
podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. Společnost CAROIL 
je oprávněna kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto Pravidel. 

12. Společnost CAROIL je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. 
Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na stránkách www.caroil.cz. Ke dni účinnosti 
nového znění Pravidel pozbývá účinnosti jejich předchozí znění. 

13. Tato Pravidla, Soutěž a právní vztahy mezi společností CAROIL a Soutěžícími se řídí právním 
řádem České republiky. Tato Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., 
o hazardních hrách, Soutěžící nevkládá do Soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Společnost 
CAROIL neodpovídá za jakékoli škody vzniklé Soutěžícím v souvislosti s účastí v Soutěži. 

14. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1.3. 2022.  

 

 

Mgr. Michal Daneš 
Člen správní rady CAROIL, a.s. 
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