
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 
Obecná ustanovení 
1. Organizátorem soutěže je: MotoFocus EU s.r.o., Mládežnická 584, 735 31 Bohumín-Skřečoň, Česká 
republika 

2. Ceny do soutěže věnovala firma VALEO 
3. Doba konání soutěže: od 1. dubna do 10. dubna 2019 
4. Vyhlášení výsledků a udělení cen: 15. dubna 2019 
 
Podmínky účasti v soutěži 
5. Účastníkem může být každá dospělá osoba, která zašle správnou přihlášku. 
6. Za správné přihlášení se považuje e-mail obsahující odpověď na soutěžní otázku zaslaný ve dnech 
od 1. dubna do 10. dubna 2019 do 23:59. Každá osoba se může přihlásit jenom jednou. 
 
Pravidla soutěže 
7. Pro účast v soutěži musí Účastník zaslat e-mail na uvedenou adresu, ve kterém odpoví na otázky z 
článku se soutěží. 
8. Zadání připravil Organizátor. 
9. Ze správných odpovědí Účastníků vybere vítěze Dárce ceny. Stanou se jimi tři autoři, kteří nejlépe – 
podle názoru poroty – odpoví na soutěžní otázku. 
10. Další podmínkou pro získání ceny je zhlédnutí celého online školení, na které je uveden odkaz v 
soutěžním článku. 
11. Jména a příjmení výherců budou zveřejněna na stránkách Motofocus.cz a na profilu 
https://www.facebook.com/MotoFocus.cz/ po vyhodnocení soutěže. 
12. Každému vítězi bude zasláno oznámení o výhře prostřednictvím e-mailu. 
13. Výherci obdrží ceny poštou nebo jinou spediční společností. 
14. Účastník, který odmítne poskytnout dodací adresu nebo osobní odběr, bude ze soutěže vyřazen. 
15. Účastí v soutěži poskytujete souhlas s publikováním vašeho jména v případě vítězství. 
 
Ceny 
16. Cenami v soutěži jsou stěrače od firmy Valeo, podle typu vozu výherců. 
 
Ceny nelze vyměnit za peněžní ekvivalent. 
 
Doplňující ustanovení 
17. Účast v soutěži je podmíněna přijetím těchto předpisů. 
18. Účastí v soutěži Účastníci souhlasí se shromažďováním a zpracováním jimi poskytnutých osobních 
údajů prostřednictvím www.motofocus.cz pro účely související s pořádáním soutěží (v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 s cílem umožnit zaslání výhry). 
19. Účast v soutěži znamená souhlas se zveřejněním jmen Vítězů na stránkách skupiny MotoFocus. 
20. Účastník soutěže potvrzuje, že je jediným autorem odpovědi. 
21. Soutěž může být zrušena bez udání důvodů. 
22. Redakce www.motofocus.cz si vyhrazuje právo tyto předpisy změnit. Informace o změnách 
budou zveřejněny na webových stránkách. 
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