SOUTĚŽE „VYHRAJ HYUNDAI TUCSON“ – OTÁZKY A ODPOVĚDI

KDO JE POŘADATELEM SOUTĚŽE?

1.

Pořadatelem Soutěže je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 28399757, se sídlem Praha 5,
Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138784 („Pořadatel“). Pořadatel Soutěž pořádá ve spolupráci se společností Hyundai
Motor Manufacturing Czech s.r.o., IČO: 27773035, se sídlem Hyundai 700/1, PSČ: 739 51, Nižní Lhoty,
Průmyslová zóna Nošovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl
C, vložka 41484 („HMMC“).
JAKÁ JE DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE?

2.

Soutěž bude probíhat od 1. 10. 2019 08:00 hod. do 30. 11. 2019 19:00 hod. („Doba konání Soutěže“).
KDO SE MŮŽE STÁT ÚČASTNÍKEM SOUTĚŽE?

3.

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let a s platným řidičským oprávněním skupiny B
(či jeho ekvivalentem), která je svéprávná a splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly
(„Soutěžící“).
KDO SE NEMŮŽE STÁT ÚČASTNÍKEM SOUTĚŽE?

4.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru k
Pořadateli, společnosti HMMC, osobám účastným na přípravě a organizaci Soutěže nebo jsou sami těmito
osobami nebo jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
JAKÉ JSOU PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI?

5.

6.

•

Podmínkou účasti v Soutěži je, že Soutěžící v Době konání Soutěže učinit závaznou objednávku (resp.
uzavřít kupní smlouvu na nákup) vozidla Hyundai Tucson v limitované edici Icebreaker („Vozidlo“) u
některého z členů sítě autorizovaných prodejců vozidel značky Hyundai na území České republiky,
jejichž aktuální seznam je k dispozici na Webové stránce („Autorizovaný prodejce“).

•

K platnosti závazné objednávky a řádnému dokončení registrace je Soutěžící dále povinen k rukám
Autorizovaného prodejce složit zálohu na úhradu kupní ceny Vozidla ve výši nejméně 10 000 Kč
(„Soutěžní nákup“); záloha musí být složena nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne skončení
Doby konání Soutěže.

•

Soutěžící musí podpisem písemně potvrdit svou registraci do soutěže a souhlas s pravidly soutěže
MOHU SE DO SOUTĚŽE REGISTROVAT VÍCEKRÁT?
Ano, do Soutěže je možné se registrovat vícekrát. Pokaždé se však Soutěžící musí registrovat s odlišným
Soutěžním nákupem.

7.

JAK BUDE URČEN VÝHERCE?
Výhercem se stane a Výhru obdrží Soutěžící, který splnil podmínky Soutěžního nákupu a bude bez
zbytečného odkladu po skončení Doby konání Soutěže náhodně vylosován Pořadatelem („Výherce“).

8.

CO JE VÝHROU?
Výhrou v Soutěži je úhrada plné kupní ceny (včetně veškerého vybavení a příslušenství) Vozidla, které
je předmětem Soutěžního nákupu, Pořadatelem („Výhra“).
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9.

JAK JE ŘEŠENO ZDANĚNÍ VÝHRY?
Pořadatel se za Výherce zavazuje srazit a zaplatit daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z
Výhry podle zákona upravujícího daně z příjmů do výše 15 % hodnoty Výhry. Získá-li Výhru Výherce v
souvislosti s příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, Výherce je povinen
uvést hodnotu Výhry ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů jako součást samostatného základu daně
z příjmů ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

10.

KDE SE MOHU O SOUTĚŽI DOZVĚDĚT VÍCE?
•

Na webu www.hyundai.cz

•

U všech Autorizovaných prodejců Hyundai

•

V Customer Care Center HMCZ – info@hyundai.cz
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