
Pravidla hry Kolo štěstí: 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel hry Kolo štěstí, dále jen „hra“. Tato pravidla 

mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 

1. Pořadatel soutěže 

Pořadatelem hry je společnost AGROTEC a. s. se sídlem Brněnská 74, Hustopeče 693 01, IČ: 00544957, 

zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná v OR u KS v Brně pod sp.zn. B 138 (dále jen „pořadatel“). 

2. Pravidla hry 

Pravidla hry jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.agrotecauto.cz.  

3. Doba konání soutěže 

Hra bude probíhat v období od 10. 11. 2019 do 31. 12. 2019 včetně (dále jako „soutěžní období“). Hra 

se bude konat na pobočce pořadatele v Brně u OC Olympia (Chrlická 1153, Modřice). V rámci této 

pobočky bude soutěž probíhat na dvou místech – v části prodeje vozidel značky ŠKODA (Showroom 

Škoda) a v části prodeje vozidel značky KIA (Showroom KIA). Pořadatel je autorizovaným prodejcem 

vozů ŠKODA a KIA na území České republiky.  

4. Komu je soutěž určena? 

Účastníkem hry může být pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice za předpokladu, 

že tato osoba uzavře s pořadatelem kupní smlouvu, jejímž předmětem bude pořízení nového vozu 

značky KIA či ŠKODA. Hry se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele na pozici prodejce nových 

vozů Škoda, včetně rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují 

osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v 

platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti 

v soutěži v souladu s ustanovením těchto pravidel.  

5. Jak se soutěže platně zúčastnit? 

Podmínkou účasti ve hře je uzavření kupní smlouvy mezi účastníkem soutěže a pořadatelem. Tato 

smlouva musí být uzavřena po dobu soutěžního období, a to pouze v jediný den v týdnu, kterým je 

neděle (dále jen „rozhodný den“). Dále musí být smlouva uzavřena v místě konání soutěže, tj. na 

pobočce pořadatele v Brně u OC Olympia, Chrlická 1153, Modřice. Okamžikem uzavření kupní smlouvy 

v rozhodný den vzniká účast ve hře, resp. oprávnění roztočit kolo štěstí. Účastník je oprávněn provést 

pouze jeden pokus v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou.  

6. Výhra 

Místo, ve kterém se kolo štěstí po roztočení zastaví, je jednou z níže uvedených výher:  



• Vstupenka do kina CINEMA CITY v OC Olympia – voucher v hodnotě jedné vstupenky do kina v 

Cinema City v OC Olympia, Modřice, hodnota vstupenky je 250,00 Kč a lze využít na film 

v technologii 3D dle vlastního výběru, 

• KIA na víkend s plnou nádrží – vůz KIA s plnou nádrží a nájezdem do 600 km (výběr z modelů 

RIO, STONIC, rodina CEED, Sportage) dle aktuálních možností pořadatele – s výhercem bude 

uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které budou definovány podmínky poskytnutí vozidla. 

• ŠKODA na víkend s plnou nádrží - vůz ŠKODA s plnou nádrží a nájezdem do 600 km (výběr 

z modelů SCALA, KAMIQ, KAROQ) dle aktuálních možností pořadatele – s výhercem bude 

uzavřena smlouva o výpůjčce, ve které budou definovány podmínky poskytnutí vozidla. 

• Bezplatná servisní prohlídka pro první servisní prohlídku vozu (dle pokynu výrobce či 

pořadatele) zakoupeného ve společnosti AGROTEC Modřice.  

• Vstupenka do Aqualand Moravia – voucher v hodnotě jednoho vstupu do Aquaparku 

v Aqualand Moravia, Pasohlávky. Hodnota vstupenky 799,00 Kč. 

• Příslušenství KIA – deštník KIA 

• Příslušenství ŠKODA – dle aktuálního výběru do 350,00 Kč 

• PHM plná nádrž – plná nádrž do nově zakoupeného vozu pobočce, ve které se soutěž koná. 

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže 

stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

7. Výherce 

Výhra bude účastníkovi předána ihned poté, kdy účastník zatočí kolem štěstí. O předání výhry bude 

sepsán předávací protokol. Výhra bude předána ve formě dárkového poukazu. 

8. Práva a povinnosti pořadatele soutěže 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a 

odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí 

osobou tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. 

V České republice srážkovou daň z výhry v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. i) 

a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pořadatel. 

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby jejího trvání  či 

soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. 

Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo 

e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel není 

odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních 

telefonů. Pořadatel soutěže neodpovídá ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského 

nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena. 



Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.agrotecauto.cz. Soutěžící se 

mohou v případě dotazů obracet na e-mail – info@agrotec.cz nebo kontaktní osobu – Kamil Juška e-

mail: juska@agrotec.cz. 

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání hry zveřejněna v elektronické podobě 

na webové stránce pořadatele na www.agrotecauto.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle 

pořadatele.  

9. Zpracování osobních údajů 

Pořadatel hry nebude zpracovávat osobní údaje účastnících. Identifikace účastníka vyplývá z uzavřené 

kupní smlouvy mezi jím a pořadatelem.  

Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání 

výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít 

přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků 

soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách 

pořadatele (www.agrotecauto.cz) a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených 

fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné 

fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně 

osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu 

s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas je nutné sdělit při 

předávání výhry. 

Kontaktní údaje pořadatele - kiaprodej.modrice@agrotec.cz a skodaprodej.modrice@agrotec.cz 

 


