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Pravidla a podmínky reklamní kampaně 

 zvané „Jarni Moto Cashback“ 

(Dále jen „Pravidla a podmínky“) 

 
 
§ 1. Obecná ustanovení 

 
1. Reklamní kampaň zvaná „Jarni Moto Cashback“ (dále jen „Kampaň“) je marketingová akce navržená a 

realizovaná společností Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. se sídlem na Avenue Gordon Smith, L-
7750 Colmar-Berg, Lucembursko, zapsaná v obchodním rejstříku v Lucemburku pod číslem B71.219 
(dále jen „Organizátor“), a je zaměřená na zvýšení nákupu motocyklových pneumatik značky Dunlop 
ve vzorcích definovaných v příloze 1 těchto Pravidel a podmínek (dále jen „Pneumatiky“). 

 

2. Realizace kampaně je podporována a spravována společností PRO DUCT by Business Friends sp. z o.o. 
se sídlem ve Varšavě na ul. Jankowska 10 (02-129 Varšava, Polsko), zapsaná v polském obchodním 
rejstříku vedeném okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, XII Obchodní oddělení 
národního soudního rejstříku pod číslem 0000004049 (dále jen „Správce“). 

 
3. Cílem kampaně je odměnit Účastníky, kteří splňují všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech a 

podmínkách, za nákup Pneumatik spolu s montážními službami během Doby trvání kampaně od 
kteréhokoliv dealera nebo obchodníka nebo jiného prodejce se sídlem v ČESKÁ REPUBLIKA. 
 

4. Tato Pravidla a podmínky jsou zveřejněna na webových stránkách Kampaně, které jsou spravovány na 
následujícím odkaze: www.dunlopmotorewards.eu (dále jen „Stránka“) během celé Doby trvání 
kampaně. 

 
5. Tato Kampaň není a v žádném případě by neměla být považována za hazardní hru. 

 

 
§ 2. Podmínky účasti v Kampani 
   
1. Kampaň byla navržena pouze a výhradně pro spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nakupují 

Pneumatiky spolu s montážními službami mimo rámec své podnikatelské nebo obchodní činnosti) s 
trvalým pobytem v ČESKÁ REPUBLIKA, kteří během Doby trvání kampaně splnili všechny níže uvedené 
podmínky:  
a) vyjádření souhlasu s Podmínkami užívání Stránky při registraci na Stránce; a 
b) řádné zaregistrování nákupu Pneumatik spolu s montážními službami na Stránce podle § 4 těchto 

Pravidel a podmínek; 
dále společně jako „Účastníci“ nebo samostatně jako „Účastník“. 
 

2. Kampaně se nesmí účastnit zaměstnanci Organizátora, jeho rodinní příslušníci a zaměstnanci jiných 
subjektů, které se podílejí na přípravě a realizaci Kampaně, nebo které byly pověřeny Organizátorem, 
ani osoby, které mají trvalé mimopracovní vztahy s těmito subjekty na základě smluv o pracích a 
činnostech konaných mimo pracovní poměr. 
 

3. Kampaně se nesmí zúčastnit právnické ani fyzické osoby, které si zakoupí Pneumatiky spolu s 
montážními službami v rámci své podnikatelské nebo obchodní činnosti. 
 

4. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyloučení Účastníka z účasti v Kampani v případě 
porušení těchto Pravidel a podmínek, jakož i v případě provádění činností, které poškozují nebo 
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ohrožují dobré jméno Organizátora, jeho pověst nebo zájmy. Organizátor si také vyhrazuje právo 
rozhodnout o vyloučení Účastníků z účasti v Kampani v případě, že použijí neúplné nebo falešné 
adresy, jména nebo doklad o koupi. V takovém případě ztrácejí vyloučení Účastníci právo na Odměnu. 
Pokud vyloučení Účastníci již obdrželi Odměnu, Organizátor od nich může požadovat její náhradu. 

 
 
§ 3. Doba trvání Kampaně 
 
1. Kampaň začíná dne 26. 3. 2018 a trvá do 5. 5. 2018 (dále jen „Doba trvání kampaně“), což znamená, že 

Odměny budou poskytnuty pouze za nákup Pneumatik spolu s montážními službami v rámci výše 
uvedeného období Účastníkům, kteří splňují všechny podmínky definované v těchto Pravidlech a 
podmínkách. 
 

2. Pro účely této Kampaně se za datum nákupu a montáže Pneumatik považuje datum uvedené na 
fakturách s DPH nebo příjmových dokladech řádně nahraných na Stránce a potvrzujících nákup a montáž 
těchto Pneumatik konkrétními Účastníky. 
 

 
§ 4. Mechanismus Kampaně 
  
1. Organizátor se zavazuje poskytnout Odměnu Účastníkům, kteří splňují všechny podmínky uvedené v 

těchto Pravidlech a podmínkách za nákup Pneumatik spolu s montážními službami v rámci Doby trvání 
kampaně od kteréhokoliv dealera nebo obchodníka nebo jiného prodejce se sídlem v ČESKÁ REPUBLIKA 
za podmínky, že výše uvedený nákup a montáž budou řádně zaregistrovány na Stránce do 9. 5. 2018 v 
souladu s níže uvedeným bodem 2 a budou schváleny Správcem během ověřovacího procesu.  
 

2. Za účelem získání Odměny jsou Účastníci povinni zaregistrovat na Stránce nákup a montáž sady (jedna 
přední a zadní se stejným názvem výrobku) Pneumatik, na které se vztahuje Kampaň, a – pokud to 
nebylo provedeno během jejich registrace na Stránce – uvést svůj bankovní účet spolu s příslušným 
třídicím kódem (tj. IBAN a číslo SWIFT/BIC). Během procesu registrace nákupu jsou Účastníci povinni na 
Stránku nahrát zřetelné skeny nebo fotografie faktur s DPH nebo příjmových dokladů potvrzujících 
zakoupení Pneumatik a montážních služeb od kteréhokoliv dealera nebo obchodníka nebo jiného 
prodejce se sídlem v ČESKÁ REPUBLIKA v rámci Doby trvání kampaně (včetně informací o vzorku 
Pneumatiky, objemu zakoupených Pneumatik, typu a roku výroby motocyklu vybaveného těmito 
Pneumatikami).  
 

3. Všechny skeny a fotografie faktur s DPH a příjmových dokladů nahrané na Stránce ze strany Účastníka 
budou ověřeny a schváleny Správcem. Správce neposkytne Organizátorovi ani žádné z jeho přidružených 
společností žádné komerčně citlivé informace získané od Účastníků (konkrétní informace o cenách 
zakoupených výrobků a montážních služeb). 
 

4. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Odměny kterémukoliv Účastníkovi, který řádně 
nezaregistroval nákup Pneumatik a montážních služeb na Stránce spolu se všemi požadovanými 
informacemi do 9 . 5. 2018 nebo jakémukoli Účastníkovi, který zakoupené Pneumatiky vrátí prodejci po 
jejich registraci na Stránce. 

 
5. Aniž by bylo dotčeno omezení uvedené níže v bodě 6, Účastníci, kteří zakoupili Pneumatiky spolu s 

montážními službami od kteréhokoliv dealera nebo obchodníka nebo jiného prodejce se sídlem v ČESKÁ 
REPUBLIKA během Doby trvání kampaně a řádně zaregistrovali takový nákup a montáž na Stránce v 
časovém rámci uvedeném v tomto dokumentu, bude poskytnuta Odměna ve výši 1000 KČ za jednu sadu 
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Pneumatik (tj. přední a zadní pneumatiku téhož vzorku), které byly řádně registrovány na Stránce a 
schválené Správcem během ověřovacího procesu (dále jen „Odměna“). 

 
6. Každý Účastník může získat pouze jednu Odměnu v rámci celé Doby trvání kampaně.  

 
 

§ 5. Oznámení výsledků Kampaně a vyplacení Odměn 
 

1. Ověřovací proces splnění všech kritérií ze strany Účastníků, které je opravňují získat Odměny, by měl 
Správce provést nejpozději dne 18. 5. 2018. 
 

2. Všichni Účastníci budou o výsledku Kampaně informováni do 6 dnů po ukončení ověřovacího procesu 
uvedeného výše v bodě 1 prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou poskytli 
během procesu registrace na Stránce. 
 

3. Odměny vyplatí za Účastníka přímo Správce do 6 dnů od dokončení ověřovacího procesu uvedeného 
výše v bodě 1. Odměny budou vyplaceny přímo na bankovní účet, který uvede každý Účastník během 
procesu registrace na Stránce. 

 
 
§ 6. Stížnosti 
 
1. Účastníci mají právo podávat stížnosti týkající se Kampaně. 

 
2. Účastníci jsou povinni podat jakékoli stížnosti písemně doporučenou poštou, kurýrem nebo e-

mailovou korespondencí přímo Organizátorovi do 30 dnů ode dne přijetí informací o jakýchkoli 
nesrovnalostech týkajících se této Kampaně. Jakékoliv stížnosti, které Organizátor obdrží po výše 
uvedené lhůtě, nebude brát v úvahu. Stížnosti prostřednictvím doporučené pošty nebo kurýra 
posílejte na adresu Organizátora: Goodyear Dunlop Tires Operations S.A., Motorcycle Marketing 
Department, Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg. Stížnosti prostřednictvím e-
mailové korespondence zasílejte na e-mailovou adresu Organizátora: 
contact@dunlopmotorewards.eu.  

 
3. Rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí stížnosti je na Organizátorovi, který písemně informuje Účastníka, 

který podal stížnost, o konečném rozhodnutí do 30 dnů od přijetí stížnosti. 
 

4. S výjimkou ustanovení bodu 2 výše, se jakákoli další komunikace mezi Účastníky, Správcem a 
Organizátorem uskuteční na Stránce nebo prostřednictvím e-mailové korespondence zaslané na 
následující e-mailovou adresu Správce: dunlopmototeam@product.pl nebo na následující e-mailovou 
adresu Organizátora: contact@dunlopmotorewards.eu.  

 
 
§ 7. Osobní údaje Účastníků  
 
1. Organizátor se považuje za správce osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Účastníků, kteří se účastní této Kampaně.  
 

2. Účastníci jsou oprávněni mít přístup ke svým osobním údajům a jejich opravě kontaktováním 
privacy@dunlopmotorewards.eu. Poskytnuté údaje se zpracují s cílem uskutečnit Kampaň, udělit a 
vyplatit Odměny. Zveřejňování osobních údajů je dobrovolné, ačkoli povinné pro účast v Kampani. 
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§ 8. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tyto Pravidla a podmínky jsou závazné pro všechny strany, které se účastní Kampaně. Pravidla a 

podmínky stanovují zásady Kampaně, kritéria způsobilosti Kampaně, práva a povinnosti Organizátora, 
Správce a Účastníků. 
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Příloha 1 
k Pravidlům a podmínkám  

reklamní kampaně „Jarni Moto Cashback“ 
 
 

SEZNAM MOTOCYKLOVÝCH PNEUMATIK, JEJICHŽ NÁKUP A MONTÁŽ BUDE ODMĚNĚNA BĚHEM 
KAMPANĚ „JARNI MOTO CASHBACK“: 

Za účelem kvalifikace si musí Účastníci zakoupit sadu pneumatik (přední a zadní pneumatiku)  
 
 

1. Roadsmart III 
2. Sportsmart 2 Max  
3. Trailsmart Max  
4. Sportsmart TT 
5. American Elite 
6. D212 GP Racer  

 
 
 
 


