
UPLNA PRAVIDLA SOUTEZ E „V AUTO DRYML MAME RADI DĚTI!“ 

(dale jen „pravidla souteze“) Ucelem tohoto dokumentu je stanoveni uplnych, jasnych a 
zavaznych pravidel souteze s nazvem „V AUTO DRYML MÁME RÁDI DĚTI“ (dale jen 
„soutez“), v niz ucastnici hraji o: 1x poukaz na cišteni interiéru mokrou cestou jednoho 
vozidla mokrou cestou, 1x poukaz na meřeni 3D prostorovou geometrii pro jeden 
automobil a balicek cen s detskymi motvy. Tato pravidla mohou byt pozmenena pouze 
formou pisemnych dodatku k tomuto dokumentu. Soutez se kona na socialni sit Facebook, 
konkrétne na strance htps://www.facebook.com/AUTO-DRYML-Skoda-Pardubice-
354938634714210/ 

1.POŘADATEL A ORGANIZATOR SOUTĚZE

Pořadatelem souteze je spolecnost AUTO DRYML a. s., se sidlem Generala Svobody 658, 
Pardubice - Rosice, 533 51, IC: 27528464 ; DIC: CZ27528464 (dale jen „pořadatel“).  

2. TERMIN A MISTO KONANI SOUTEZE, UČASTNICI SOUTĚZE

Soutez probiha od 2. 12. 2015 do 12. 12. 2015 vcetne (dale jen „doba konani souteze“) na 
uzemi Ceské republiky. Soutez se kona na socialni sit Facebook a to na facebookovych 
strankach spravovanych pořadatelem (htps://www.facebook.com/AUTO-DRYML-Skoda- 
Pardubice-354938634714210/) (dale jen „FB profl“). 

Souteze se muze ucastnit pouze fyzicka osoba starši 18 let s dorucovaci adresou na uzemi 
Ceské republiky, ktera je uzivatelem socialni site Facebook a ma po celou dobu souteze 
aktvni Facebook ucet (dale jen „soutezici“ nebo „ucastnik souteze“). Soutezici musi 
splnovat veškera pravidla site Facebook uvedena na www.facebook.com/terms.php. 

3.SOUTEZNI PRINCIP A PODMINKY Pořadatel vlozi na FB proflu soutezni status v tomto 
zneni: „➡ SOUTĚZ S AUTO DRYML O SLUZBY A CENY! V AUTO DRYML máme rádi dět, 
dělají nás šťastnými a věříme, že je to tak i u Vás. Rozhodli jsme se proto spustt soutěž o  
naše služby, které jistě rád využije každý majitel automobilu, a vše se bude točit okolo 
dět. Pravidla jsou jednoduchá – stačí vyfott (popř. vybrat z domácího archivu) fotografi 
na téma: „Dět nás baví“ a vložit ji do komentářů tohoto příspěvku. Vyhrává autor 
fotografe, který k 12. 12. 2015 23:59 bude mít nejvíce lajků (označení tlačítkem „like“).  
První vyhrává poukaz na čištění interiéru mokrou cestou, druhý v pořadí poukaz na 
měření 3D geometrii vozu a třet dětský balíček (vše dle označení „like“). Soutěž se koná  
od 2. 12. 2015 do 12. 12. 2015 23:59.“, pod kterym budou soutezici soutezit se svou zde 
uveřejnenou fotografi na téma „Det nas bavi”. Rozhodujicim faktorem při vyhlašeni je 
pocet lajku (oznaceni tlacitkem “like”, v připade, ze nektery budou mit stejny pocet lajku, 
rozhoduje cas publikovani. 

4. ZPŮSOB URČENI VYHERCE, VYHRA A JEJI PŘEDANI 

Soutezni komentař s fotografi, ktera bude mit nejvetši pocetl lajku, se stava vyhercem 
jednoho poukazu na cišteni interiéru jednoho vozidla mokrou cestou, druhy v pořadi 
ziskava jeden poukaz na meřeni 3D prostorovou geometrii pro jeden automobil a třet v 
pořadi balicek cen s detskymi motvy.

K informovani vyhercu dojde prostřednictvim komentaře pod souteznim postem, ve 
kterém bude oznacen vyhercuv profl a vyherce bude vyzvan ke sdeleni svych kontaktnich 
udaju do soukromé zpravy Facebookovych stranek spravovanych pořadatelem v rozsahu: 



jméno a přijmeni. Vyhra bude předana na adrese autosalonu Auto Dryml: Generala 
Svobody 658, Pardubice - Rosice, 533 51, vyherce bude pořadatelem o podrobnostech 
informovan v soukromé zprave svého Facebook proflu. 

Vyhry přebiraji vyherci na své vlastni riziko a převzetm vyhry přebira vyherce plnou 
odpovednost za připadné škody, které by jemu nebo třetm osobam mohly pouzitm ci 
vyuzitm vyhry vzniknout. 

 

Pořadatel souteze v zadném připade neodpovida za škody zpusobené vyhercum nebo 
třetm osobam vyhrami nebo za zadné škody, které vznikly v souvislost s vyuzitm nebo 
pouzitm techto vyher. 

Vyhru nelze vyplatt, přip. kompenzovat v hotovost. Ucast v soutezi ani vyhru neni mozné 
vymahat soudni cestou ani alternatvne plnit. V připade, ze vyherce vyhru nepřevezme ve 
sjednaném terminu nebo ji nepřevezme osobne, ztraci na vyhru narok a vyhra propadne ve 
prospech pořadatele, aniz by vyherci vznikl narok na jakoukoliv kompenzaci ze strany 
pořadatele. 

5. SOUHLAS S PRAVIDLY 

Ucast v soutezi vyjadřuje ucastnik souhlas s pravidly souteze a zavazuje se je plne 
dodrzovat. 

6. ZAVĚREČNA USTANOVENI 

Osoby nesplnujici podminky ucast v soutezi nebo jednajici v rozporu s pravidly, nebudou 
do souteze zařazeny. Pokud se ukaze, ze tato osoba se i přes vyše uvedené stala vyhercem, 
nema narok na vyhru. Pořadatel si vyhrazuje pravo bez udani duvodu vyloucit ucastnika 
souteze, jehoz chovani ci Facebookovy profl vykazuji znamky nekalého ci podvodného 
jednani (např.: duplicitni Facebookovy profl, nakupem „like“ hodnoceni aj.). Pořadatel si  
dale vyhrazuje pravo vyloucit ucastnika souteze, jehoz chovani ci Facebookovy profl 
odporuji pravidlum socialni site Facebook. V připade zjišteni tohoto porušeni, ci v připade 
podezřeni bude takovy ucet nahlašen jako podvodny a připadné vydani vyhry bude 
pozastaveno az do vyjadřeni spravce ci odpovedného pracovnika spolecnost Facebook. 

Vyhru z této souteze nelze převést na jiného ucastnika nebo třet osobu. Ze souteze jsou 
vylouceni všichni zamestnanci Pořadatele a všech spolupracujicich agentur, spolecnost a 
osoby jim blizké. V připade, ze se vyhercem stane osoba, ktera je zamestnancem 
uvedenych spolecnost, nebo osoba jim blizka, cena se neodevzda. Pořadatel souteze 
neodpovida za jakékoliv technické problémy v souvislost s ucast v soutezi (předevšim 
funkcnost site Facebook). Pořadatel dale neodpovida za doruceni soukromé zpravy, kterym 
bude zasilana informace o vyhře. Pořadatel si vyhrazuje pravo ze zavaznych duvodu soutez 
zkratt, přerušit nebo zrušit ci zmenit jeji pravidla. Pořadatel si rovnez vyhrazuje pravo 
vymeny vyher za vyhry, které jsou odpovidajici nahradou. V připade, ze dojde ke zmenam v 
podminkach a pravidlech souteze, bude toto ucineno pisemne nebo elektronicky ve forme 
dodatku ke stavajicim pravidlum. Ucinnost této zmeny nastava okamzikem zveřejneni dle 
předchozi vety. Pořadatel souteze si vyhrazuje pravo konecného posouzeni splneni ci 
nesplneni podminek stanovenych pro ziskani vyher v soutezi. Vyhry neziskaji soutezici, 
kteři nesplni byt jen okrajove ci castecne stanovené podminky pro ziskani vyher. Pořadatel 



tmto nepřebira vuci ucastnikum souteze zadné jiné zavazky a t nemaji narok na jakakoliv  
jina plneni ze strany Pořadatele nez uvedena v techto pravidlech. Tato promo akce neni 
zadnym zpusobem sponzorovana, podporovana, spravovana nebo jakkoliv spojena se 
spolecnost Facebook, Inc. a tato spolecnost za ni neruci. Informace o soutezicich jsou 
poskytnuty neuzavřenému poctu přijemcu informace a ne spolecnost Facebook, Inc. 
Spolecnost Facebook, Inc. je osvobozena od jakychkoli zavazku za kterymkoli z ucastniku 
vyplyvajicich z této souteze. 


