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Pravidla výherního losování  

“JEEP No Filter Tour”  
 

Společnost FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o., IČ 40613275, se sídlem Praha 4, BB centrum - budova G, 
Michelská 1552/58, Michle, 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 2731 (dále jen "Promoční společnost") ve spolupráci se společností FCA Italy SpA, se sídlem Corso Agnelli 
200, Turín, Itálie - daňové identifikační číslo 07973780013 (dále jen "Sponzor") pořádá výherní losování s názvem 
"JEEP No Filter Tour "("Výherní losování"). 
 
Účast ve výherním losování je bezplatná a není podmíněna žádným nákupem. 
 
Promoční období 
Výherní losování bude probíhat a bude možné se do něj přihlásit v následujících obdobích: 
- od 01/06/2018 do 29/06/2018 ("Období testovacích jízd"); 
- středa 04/07/2018 od 15:00 do 19:00 na letňanském letišti v Praze ("Období koncertu"). 
 
Účastníci 
Výherního losování se můžete zúčastnit jedním ze dvou způsobů: 
(1) Testovací jízdou jakéhokoli modelu Jeep u jednoho ze zapojených prodejců Jeepů v České republice a 
zařazením do výherního losování v období testovacích jízd ("Výherní losování testovacích jízd"); NEBO 
(2) Účastí na koncertu "Rolling Stones" v Praze dne 4. července 2018 a pozváním k účasti na výherním losování 
("Výherní losování na místě koncertu"): 
 
 (dále jen "Účastník/Účastníci"). 
 
Výherního losování testovacích jízd se smějí zúčastnit pouze osoby s trvalým pobytem v České republice ve 
věku 18 let a starší.  
 
Výherního losování na místě koncertu se smějí zúčastnit všichni návštěvníci ve věku 18 let a starší. 
 
"Období testovacích jízd" a "Období koncertu" představují dvě různá časová období, ve kterých se účastníci 
mohou zúčastnit výherního losování. 
 
Seznam zapojených prodejců bude k dispozici na www.jeep.cz 
 
Cena 
Ve výherním losování bude k dispozici celkem sedm (7) "okamžitých cen": pět (5) okamžitých výherních cen 
udělených v rámci výherního losování testovacích jízd a dvě (2) okamžité výherní ceny udělené v rámci výherního 
losování na místě koncertu. 
 

Období Popis ceny Počet Přibližná 

maloobchodní 

cena 

Období testovacích jízd 

Dvě (2) vstupenky na 

koncert "The Rolling Stones" 

v Praze dne 4. července 

2018 * 

5 200,00 EUR 

http://www.jeep.cz/
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Období koncertu 

Propustka pro jednu osobu k 

zákulisní prohlídce 
1 150,00 EUR 

Exkluzivní taška ** 1 150,00 EUR 

 
* Cena se skládá ze dvou (2) vstupenek na koncert "The Rolling Stones" v Praze dne 4. července 2018 ("Cena"). 
Tyto vstupenky jsou na stání. 
Cena je omezena na výše uvedené vstupenky a nezahrnuje následující položky: 
- Náklady na dopravu z domova výherce/doprovodu na místo konání koncertu a zpět. 
- Žádné další náklady ani osobní výdaje. 
 
V případě, že se výherci/doprovodu nepodaří v den konání akce zúčastnit, bude se cena považovat za plně 
udělenou a žádná další cena nebude udělena. 
 
** Exkluzivní taška obsahuje následující dárky: 
Jedna litografie limitované edice The Rolling Stones Tour 

- Jedna litografie limitované edice Tour založená na originálu uměleckého díla The Rolling Stones 
- Všechny litografie limitované edice vytištěné na jemném uměleckém papíru s vysokou gramáží, bez 

kyselin  
VIP cestovní balíček The Rolling Stones 

- Vytvořeno výhradně pro kupce VIP balíčku - obsahuje věci, které byste si vzali "na cestu" 
- Cestovní balíček obsahuje sortiment exkluzivních tématických předmětů The Rolling Stones  
- Obsahuje pamětní VIP laminátovou a sladěnou šňůrku na krk 

 
Jak se zúčastnit - výherního losování testovacích jízd 
Během losovacího období testovacích jízd budou mít všichni účastníci, kteří navštíví jednoho ze zúčastněných 
prodejců Jeep v České republice, možnost zúčastnit se výherního losování testovacích jízd. 
K účasti na výherním losování testovacích jízd je nutné, aby si účastníci rezervovali a v průběhu losovacího období 
provedli testovací jízdu s Jeepem. Při rezervaci a testovací jízdě prodejce účastníky zaregistruje (jméno, příjmení, 
e-mailová adresa a telefonní číslo) a zeptá se jich, zda si přejí zúčastnit se výherního losování testovacích jízd.  
Účastník dostane potvrzení o provedení zkušební jízdy s uvedenými údaji účastníka, souhlas se zpracováním údajů 
a kopii těchto Pravidel výherního losování. 
Účastníci musí prokázat způsobilost k řízení, předložit platný řidičský průkaz a vyplnit všechny doklady, které 
požaduje příslušný prodejce Jeep. 
Účastníci nesou výhradní odpovědnost za správnost a úplnost všech poskytnutých údajů. 
Účastí ve výherním losování vyjadřují účastníci souhlas s dodržováním těchto pravidel. 
Jakmile účastníci dokončí testovací jízdu, budou mít možnost zahrát si okamžitou výherní hru o jednu z okamžitých 
výherních cen udělovaných během Období testovacích jízd. Výherci mohou být požádáni o platný způsob 
identifikace prokazující jejich věk a totožnost. Každý předložený doklad totožnosti musí být na jméno osoby, která 
se zúčastnila losování. 
Jakmile účastník ukončí hru, zobrazí se výsledek výherního losování o okamžitou cenu ihned na obrazovce. 
V období testovacích jízd bude k dispozici pět (5) náhodných, počítačem generovaných výherních časů. Pokud jste 
prvním hráčem, který hraje hru o "okamžitou cenu" v jednom z náhodně generovaných časů nebo po něm, stanete 
se výhercem okamžité ceny. Vítězové budou okamžitě informováni na obrazovce a prostřednictvím e-mailu 
zaslaného na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci.  
Cenu získanou ve výherním losování testovacích jízd dostanou vítězové ve stánku Jeep (u vchodu na místo, kde se 
koná koncert) v den konání akce s kopií e-mailu, který potvrzuje jejich cenu. Výherci mohou být před předáním 
ceny požádáni o platný způsob prokázání totožnosti a podpis formuláře o přijetí ceny. 
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Promoční společnost se nezodpovídá žádnému vítězi, kterého nemohla kontaktovat a/nebo mu doručit vstupenky 
z těchto důvodů; jestliže (i) údaje poskytnuté při registraci nebyly správné nebo úplné; nebo (ii) poštovní schránka 
vítěze byla plná, je na černé listině nebo již neaktivní. 
 
Jak se zúčastnit - výherního losování na místě koncertu 
V období koncertu na letňanském letišti budou hostesky Jeepu vyzývat diváky, aby hráli o cenu ve výherním 
losování. 
K účasti ve výherním losování se účastníci budou muset nejprve zaregistrovat v elektronickém tabletu hostesky 
Jeepu. Účastníci se zaregistrují zadáním požadovaných údajů (jméno, příjmení a e-mailová adresa). Účastníci, kteří 
se zaregistrují do výherního losování, musejí při vyplňování registračního formuláře poskytnout přesné a úplné 
informace, souhlasit se zpracováním údajů a plně přijmout tato Pravidla výherního losování. Účastníci mohou být 
také požádáni, aby ukázali vstupenku na koncert.  
Jakmile bude registrace úspěšně dokončena, budou mít účastníci možnost hrát okamžitou stírací hru o cenu a 
šanci získat jednu z okamžitých výherních cen udělených během koncertu.  
V době koncertu budou od 15.00 do 19.00 hod. dva (2) náhodně generované výherní časy. Pokud jste prvním 
hráčem, který hraje hru o "okamžitou cenu" v jednom z náhodně generovaných časů nebo po něm, stanete se 
výhercem okamžité ceny. Výherci budou okamžitě informováni na obrazovce a prostřednictvím e-mailu zaslaného 
na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci. Výherci mohou být před předáním okamžité ceny požádáni o 
platný způsob prokázání totožnosti k ověření jejich věku a identity a o podpis formuláře o přijetí ceny. Každý 
předložený doklad totožnosti musí být na jméno osoby, která se zúčastnila losování. 
Výherci obdrží cenu okamžitě.  
Nevyžádané ceny nebudou uděleny. 
Společnost bude komunikovat pouze s vítěznými účastníky, kteří mají nárok na výhru ceny. 
 
Omezení 
Výherního losování testovacích jízd se smějí zúčastnit pouze osoby s trvalým pobytem v České republice. 
Všichni účastníci musí být ve věku 18 let nebo starší. 
Každý účastník se smí zúčastnit výherního losování testovacích jízd pouze jednou a výherního losování na místě 
koncertu také pouze jednou. 
Žádný účastník nemůže vyhrát víc než jednu cenu. 
Zaměstnanci Promoční společnosti a jejich nejbližší příbuzní, zástupci nebo jakákoli jiná osoba profesionálně 
spojená s tímto výherním losováním nemají nárok na účast ve výherním losování. 
 
Potvrzení účastníka 
Registrací k výhernímu losování účastníci potvrzují následující body: 

 Je jim 18 let nebo více. 

 Uznávají, že promoční společnost a sponzor nepřijímají žádnou odpovědnost a nebudou schopni 
odškodnit účastníky v případě ztráty nebo poškození majetku nebo jakékoli jiné ztráty, stížností nebo 
jiných škod nebo právních nákladů vyplývajících z účasti ve výherním losování a/nebo přijetí ceny, pokud 
tyto ztráty nebo škody nejsou výsledkem porušení smluvních podmínek ze strany pořadatele nebo 
sponzora nebo nedodržení jejich zákonných povinností. 

 
Dostupnost pravidel 
Tato výherní pravidla jsou k dispozici na webových stránkách http://www.jeep-people.com. 
 
Ochrana soukromí 
Veškeré informace včetně osobních údajů poskytnuté účastníkem při registraci k výhernímu losování (nebo jinak 
poskytnuté během výherního losování) uchová a použije Promoční společnost, společnosti v rámci její skupiny, 
všichni dodavatelé a/nebo smluvní partneři při správě výherního losování a mohou být předány společnosti 
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Sponzor FCA Italy S.p.A. za účelem správy výherního losování v souladu se zásadami ochrany osobních údajů 
pořadatele: https://www.jeep.cz/vseobecne-pravni-podminky ("Zásady ochrany osobních údajů"). 
Účastníci budou vyzváni, aby souhlasili se zasíláním propagačních e-mailů a dalších materiálů od pořadatele nebo 
jeho partnerů. Vyjádřením souhlasu účastníci souhlasí s přijímáním e-mailů a/nebo marketingové komunikace 
týkající se produktů, služeb a událostí společností. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Rozhodnutí účastníků, zda 
udělit či neudělit souhlas s používáním jejich údajů pro marketingové účely, v žádném případě neovlivní jejich 
účast ve výherním losování nebo výběr výherců. Všichni účastníci mohou kdykoli uplatnit své právo na změnu 
svých osobních údajů nebo námitku vůči jejich používání ve shodě se zásadami ochrany osobních údajů.  
 
Obecně 
Promoční společnost si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení zrušit, ukončit, změnit, prodloužit nebo 
pozastavit toto výherní losování (podle svého uvážení) pokud virus, programové chyby, neoprávněné lidské 
zásahy, podvody nebo jiné příčiny mimo její přiměřenou kontrolu poškodí nebo ovlivní správu, bezpečnost, 
spravedlnost nebo řádné vedení výherního losování. V takovém případě může Promoční společnost vybrat 
výherce ze všech způsobilých registrací získaných před opatřením přijatém Promoční společností a/nebo po něm 
(pokud je to vhodné). 
Promoční společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za zpoždění, zrušení nebo nepředvídatelné události spojené 
s koncertem. Cena bude podléhat všem dodatečným podmínkám dodavatele ceny Promoční společnosti. 
Promoční společnost nepřijímá žádnou odpovědnost v případě zpoždění, odložení nebo zrušení koncertu z důvodů 
mimo její přiměřenou kontrolu a nebude povolena žádná náhrada s výjimkou náhrady dle výhradního uvážení 
Promoční společnosti. V takovém případě bude Promoční společnost oprávněna na základě svého výhradního 
uvážení nahradit cenu jinou cenou. 
Promoční společnost je rovněž oprávněna k diskvalifikaci jakéhokoli účastníka, který nedodrží tato pravidla, nebo 
z jiných dostatečných důvodů. Účastníci, kteří poruší, nebo se pokusí porušit tato pravidla, aby získali 
neoprávněnou výhodu při účasti ve výherním losování, nebo kteří vyhráli cenu za použití podvodných metod, 
budou diskvalifikováni. Není možné účastnit se výherního losování jménem třetí strany a jakákoli taková účast 
bude mít za následek diskvalifikaci. Tato Pravidla výherního losování nedovolují účastníkům pod hrozbou 
diskvalifikace, aby se zaregistrovali několikrát. Pokud se účastník pokusí tato Pravidla výherního losování porušit, 
bude diskvalifikován a nemá nárok na žádnou cenu. 
Více registrací jedné osoby je zakázáno. Jakýkoli pokus účastníka o více přihlášek, než je nastavený počet pomocí 
několika/různých e-mailových adres, identit a registrací nebo jakýmkoli jiným způsobem, bude mít za následek 
zrušení účasti tohoto účastníka, který může být vyloučen. Použití jakéhokoli automatizovaného systému je 
zakázáno a bude mít za následek vyloučení účastníka.  
Promoční společnost nepřijímá žádnou odpovědnost v případě jakéhokoli technického problému včetně 
jakýchkoli výpadků webových stránek nebo lidské chyby, které by mohly vést k nemožnosti registrace nebo ztrátě 
či poškození registrace. Pořadatel nenese odpovědnost za případné zničení nebo změnu nebo neoprávněný 
přístup k registracím a účasti ve výherním losování, pokud k nim nedošlo nedbalostí nebo porušením právních 
povinností z jeho strany. 
Účastí ve výherním losování účastníci souhlasí s tím, že pokud vyhrají, promoční společnost může na požádání 
poskytnout jména výherců cen, kromě případů, kdy jí to zakazuje zákon. 
Promoční společnost si vyhrazuje právo ověřit platnost registrace účastníků (včetně jejich totožnosti, věku a místa 
pobytu), stejně jako vyloučit jakéhokoli účastníka, který nedodržuje tato Pravidla výherního losování. 
V případě vyšší moci mimo rámec přiměřené kontroly Promoční společnosti si tato společnost vyhrazuje právo 
změnit nebo zrušit část výherního losování a/nebo cenu, nebo ji nahradit za jinou se stejnou nebo vyšší hodnotou. 
Za jakékoli federální, státní nebo místní daně související s jejich cenou nesou výhradní zodpovědnost výherci. 
Přijetí těchto pravidel je předpokladem k registraci do výherního losování a registrace znamená jejich úplné přijetí. 
Pokud nemůže pořadatel v jakémkoli okamžiku uplatnit svá práva, neznamená to zřeknutí se těchto práv.  
Pokud se některá z podmínek těchto pravidel považuje za neplatnou nebo je v rozporu se zákonem, považuje se 
tato podmínka za oddělitelnou od ostatních podmínek a ustanovení v tomto dokumentu a zbývající pravidla 
zůstávají v platnosti. 

https://www.jeep.cz/vseobecne-pravni-podminky
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S výjimkou případů nedbalosti ze strany Promoční společnosti nebude tato společnost žádným způsobem 
odpovědná za žádná zranění, ztráty, škody nebo výdaje, které utrpěl jakýkoli výherce výherního losování, nebo 
mu vznikly jako přímý nebo nepřímý výsledek účasti na tomto výherním losování a/nebo přijetí ceny. 
Tato pravidla podléhají českému právu a výlučné příslušnosti soudů České republiky. 


