
 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE LEXUS RX 

 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE (dále jen POŘADATEL)  

Toyota Central Europe - Czech s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 15000, IČ 60198435 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 24834; 

 

2. NÁZEV SOUTĚŽE 

LEXUS RX; 

 

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE 

 Od 16. 3. 2016 v 10:00 hod. do 30. 4. 2016 v 18:00 hod.; 

 

4.  MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE  

Na území České republiky 

 

5.  PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 

Účastníkem soutěže se stává svéprávný člověk (dále jen „soutěžící" nebo „účastník soutěže") starší 18 let 

s bydlištěm v České republice, který je držitelem platného řidičského průkazu, který:  

 uskuteční v době trvání soutěže testovací jízdu vozem Lexus RX, nebo zakoupí v ČR od autorizovaného 

prodejce Lexus nový vůz Lexus RX a 

 vyplní registrační formulář soutěže, v němž uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní 

číslo, 

V případě, že soutěžící uvede nesprávné nebo smyšlené osobní údaje či údaje jiné osoby, ztrácí nárok na 

jakoukoliv výhru v této soutěži a ze soutěže bude automaticky vyřazen. Soutěže se nemohou zúčastnit 

právnické osoby, zaměstnanci pořadatele, a ani jejich rodinní příslušníci. Pořadatel nenese odpovědnost za 

chyby a/nebo chybějící informace v osobních údajích, jež soutěžícím v registračním formuláři poskytnout. Za 

takové chyby a/nebo chybějící informace nese odpovědnost pouze soutěžící.  

  

6. VÝHRY, CO URČÍ VÝHERCE 

V soutěži budou rozděleny následující výhry: 

- víkend pro 2 osoby v Cannes v době konání Mezinárodního filmového festivalu v termínu 13. – 15. 

května 2016 (včetně 2 vstupenek na premiéru, letenek a ubytování se snídaní, ale bez úhrady dalších 

výdajů) v hodnotě 19 900,-Kč; 

- jeden poukaz na večeři pro dvě osoby v hodnotě 10 000 Kč ve vybrané restauraci, který lze uplatnit 

v době od 1. května – 30. června 2016; 

- jedno zapůjčení vozu Lexus RX na dobu 7 dnů, včetně havarijního pojištění a jedné plné nádrže, 

platné do 30. června 2016 v hodnotě 8 000 Kč. 

 



Výhry nelze směnit za hotovost ani jiný produkt. 

Výhercem ceny „víkend pro 2 osoby v Cannes“ bude osoba vybraná jako první v pořadí losováním, které 

provede pořadatel soutěže dne 3 května 2016 z osob, jež splňují podmínky účasti v této soutěži, jež zakoupila 

v ČR nový vůz Lexus RX, a která nejpozději do 3 dnů od uskutečnění losování vysloví souhlas s převzetím výhry 

poté, co ji Pořadatel soutěže kontaktuje na telefonním čísle a/nebo e-mailové adrese, kterou účastník 

poskytnul v registračním formuláři soutěže. Nevysloví-li soutěžící, jež byl vylosován jako první pořadí ve výše 

specifikované lhůtě souhlas s převzetím výhry, stává se výhercem osoba vylosovaná pořadatelem jako druhá v 

pořadí, a to poté co vysloví souhlas s převzetím výhry do 3 dnů od okamžiku, kdy ji Pořadatel soutěže 

kontaktuje na telefonním čísle a/nebo e-mailové adrese, kterou účastník poskytnul v registračním formuláři. 

V případě, že ani osoba vylosovaná jako druhá v pořadí nevysloví ve lhůtě výše specifikované souhlas 

s převzetím výhry, nebude tato výhra nikomu z účastníků soutěže předána. 

 

Výhercem ceny „poukaz na večeři pro dvě osoby“ bude osoba vybraná losováním jako první v pořadí, které 

provede pořadatel soutěže dne 3 května 2016 z osob, jež splňují podmínky účasti v této soutěži, a jež 

uskutečnila v době trvání soutěže testovací jízdu vozem Lexus RX, a která nejpozději do 3 dnů od uskutečnění 

losování vysloví souhlas s převzetím výhry poté, co ji Pořadatel soutěže kontaktuje na telefonním čísle a/nebo 

e-mailové adrese, kterou účastník poskytnul v registračním formuláři soutěže. Nevysloví-li soutěžící, jež byl 

vylosován jako první pořadí ve výše specifikované lhůtě souhlas s převzetím výhry, stává se výhercem osoba 

vylosovaná pořadatelem jako druhá v pořadí, a to poté co vysloví souhlas s převzetím výhry do 3 dnů od 

okamžiku, kdy ji Pořadatel soutěže kontaktuje na telefonním čísle a/nebo e-mailové adrese, kterou účastník 

poskytnul v registračním formuláři. V případě, že ani osoba vylosovaná jako druhá v pořadí nevysloví ve lhůtě 

výše specifikované souhlas s převzetím výhry, nebude tato výhra nikomu z účastníků soutěže předána. 

 

Výhercem ceny „zapůjčení vozu Lexus RX na dobu 7 dnů“ bude osoba vybraná losováním jako první v pořadí, 

které provede pořadatel soutěže dne 3. května 2016 z osob, jež splňují podmínky účasti v této soutěži, a jež 

uskutečnila v době trvání soutěže testovací jízdu vozem Lexus RX, a která nejpozději do 3 dnů od uskutečnění 

losování vysloví souhlas s převzetím výhry poté, co ji Pořadatel soutěže kontaktuje na telefonním čísle a/nebo 

e-mailové adrese, kterou účastník poskytnul v registračním formuláři soutěže. Nevysloví-li soutěžící, jež byl 

vylosován jako první pořadí ve výše specifikované lhůtě souhlas s převzetím výhry, stává se výhercem osoba 

vylosovaná pořadatelem jako druhá v pořadí, a to poté co vysloví souhlas s převzetím výhry do 3 dnů od 

okamžiku, kdy ji Pořadatel soutěže kontaktuje na telefonním čísle a/nebo e-mailové adrese, kterou účastník 

poskytnul v registračním formuláři. V případě, že ani osoba vylosovaná jako druhá v pořadí nevysloví ve lhůtě 

výše specifikované souhlas s převzetím výhry, nebude tato výhra nikomu z účastníků soutěže předána. 

 

Losováním proběhne dne 3. května v prostorách společnosti pořadatele. 

Pořadatel zveřejní jména výherců na webu www.lexus.cz do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy budou známi 

výherci cen v soutěži. 

 

 

http://www.lexus.cz/


7.  PŘEDÁNÍ VÝHER 

 Výhry předá vítězům osobně zástupce pořadatele v termínu a čase, na kterém se předem telefonicky 

dohodnou. Toto předání může být zdokumentováno fotodokumentací a videodokumentací, s čímž vyslovují 

soutěžící souhlas, a to včetně užití jména, příjmení a fotografií pro potřeby PR pořadatele na jeho webu, 

facebooku a v dalších médiích, které budou určeny později dle potřeb pořadatele. Tento souhlas trvá po dobu 

5 let od skončení soutěže. 

 

8. DANĚ A POPLATKY 

Případné daně, spojené s nabytím výhry, jsou hrazeny pořadatelem. 

 

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vyplněním a předáním podepsaného dotazníku a poskytnutím svých osobních údajů (jména, příjmení, adresy 

bydliště, čísla telefonu a e-mailové adresy) vyjadřuje soutěžící svůj dobrovolný a výslovný souhlas s pravidly 

této soutěže a současně dává svůj dobrovolný a výslovný souhlas Pořadatelovi a pořadateli za účelem realizace 

soutěže a s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, město bydliště (obec) v 

souvislosti se soutěží a zároveň se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely 

pořadatele, to vše po dobu 5 let od skončení soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační 

společnosti, v platném znění zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, jakož i dalších 

elektronických prostředků. Soutěžící může souhlas pro marketingové účely kdykoli písemně odvolat na adrese 

pořadatele. Soutěžící prohlašuje, že byl náležitě poučen a je si vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11, 

§12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, práva přístupu ke svým 

osobním údajům; dále zejména pokud soutěžící zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho 

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, 

zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo písemně požádat 

pořadatele o vysvětlení nebo může písemně požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav a osobní 

údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění 

nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení písemné žádosti pořadateli na adresu jeho sídla. Soutěžící bere 

na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před koncem 

skončení soutěže, jeho účast v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru. 

 

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE 

Každý účastník soutěže se může zapojit do soutěže pouze jednou, bude-li zjištěn opak, může být ze soutěže 

vyřazen. Pro vyloučení pochybností se za opakované zapojení do soutěže nepovažuje případ, kdy bude 

soutěžící soutěžit jednou jak o cenu „víkend pro 2 osoby v Cannes“, tak jednou i  o cenu „poukaz na večeři pro 

dvě osoby“, resp. „zapůjčení vozu Lexus RX na dobu 7 dnů“;   

Pořadatel a Pořadatel tímto nejsou vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná 

plnění ze strany pořadatele či Pořadatela, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za 

plnění, dodávaná třetími stranami.  



Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel ani Pořadatel nenesou odpovědnost za nepřevzetí výhry 

výhercem; 

Pořadatel ani Pořadatel soutěže neodpovídají za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se 

soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické či telekomunikační 

obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé 

v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro 

účastníky soutěže. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu 

jejího trvání, a to bez předchozího nebo následného upozornění, souhlasu nebo schválení soutěžících. Úplné 

aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na www.lexus.cz a v písemné podobě na adrese pořadatele. 

Pořadatel může pozastavit nebo zakázat soutěžícím vstup do soutěže před přijetím upravených pravidel. 

Pořadatel může pozastavit nebo ukončit soutěž svým jednostranným rozhodnutím bez předchozího nebo 

následného upozornění, souhlasu nebo schválení soutěžícími a/nebo smazat veškeré informace/data, týkající 

se soutěže. 

Registrací/vstupem do soutěže soutěžící výslovně berou na vědomí, že pořadatel ani Pořadatel nenesou 

odpovědnost za žádné škody nebo náklady vyplývající ze soutěže, změny pravidel, pozastavení, omezení, 

odložení nebo ukončení soutěže. 

Pořadatel a Pořadatel soutěže jsou oprávněni kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži  

Pořadatel je v případě sporu oprávněn posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se 

soutěží spojenou.  

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval 

pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením 

mohla účastníkovi vzniknout.  

Případné námitky k průběhu a výsledkům soutěže lze zaslat pořadateli písemně na poštovní adresu pořadatele 

uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou 

brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné a závazné pro všechny soutěžící. Nepředané výhry 

zůstanou ve vlastnictví pořadatele, který si vyhrazuje právo použít je v souladu se svými potřebami nebo ve 

svém nejlepším zájmu. 

http://www.lexus/

