Pravidla promo akce „KOLO ŠTĚSTÍ“
1. Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem promo akce „KOLO ŠTĚSTÍ“ (dále jen „Promo akce”
nebo „akce“) je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97
075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430 (dále
jen „Organizátor”). Kontaktní adresa Organizátora je UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod,
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4. Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami Promo akce
(dále jen „Pravidla”).
2. Podmínky účasti
a) Promo akce se mohou účastnit pouze na svéprávnosti neomezené fyzické osoby, spotřebitelé, starší
18 let (dále jen „účastník“).
b) Z účasti v Promo akci jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému) Organizátora a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, provozovatelé
čerpacích stanic Benzina na území ČR a jejich zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému), jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému)
agentur, které se podílejí na přípravě a realizaci Promo akce, a také jejich osoby blízké ve smyslu §
22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
3. Místo a doba konání Promo akce
Promo akce se koná v době od 27. 4. do 4. 5. včetně (dále jen „doba konání akce“) na čerpacích
stanicích Benzina v České republice (dále jen „místo konání akce“). Konkrétní termíny i místa konání
Promo akce budou průběžně určována Organizátorem.
4. Účast v Promo akci:
Účastník se do Promo akce zapojí tím, že v konkrétním místě konání akce a době konání akce (tak, jak
budou určeny Organizátorem):
a) zakoupí pohonné hmoty nebo jakýkoliv jiný produkt prodávaný se souhlasem Organizátora v
daném místě konání akce, a to v libovolném množství a hodnotě, resp. v jakékoliv případné
kombinaci (dále jen „akční nákup“), za což v daném místě konání akce obdrží pokladní doklad o
nákupu – účtenku (dále jen „Účtenka“) a následně
b) poté, co prokáže zástupci Organizátora předložením Účtenky realizaci akčního nákupu, zmáčkne
k tomu určené tlačítko v rámci speciální aplikace „KOLO ŠTĚSTÍ“ (dále jen „Aplikace“), která mu
bude zpřístupněna daným zástupcem Organizátora, čímž zároveň účastník projevuje úplný souhlas
s těmito Pravidly. Vyjma Účtenky může zástupce Organizátora plně dle svého uvážení žádat
účastníka rovněž o doložení dalších dokumentů za účelem ověření, že účastník splňuje podmínky
těchto Pravidel.
5. Výhry a způsob určení výherců
a) Do Promo akce jsou vloženy drobné výhry jako bluetooth speaker, Grand karta v hodnotě 200 Kč,
bílé tričko s potiskem, černá power banka, energetický nápoj Verva, černý batoh, černá sluchátka,
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černá mikina. Přesný seznam a počet výher, které jsou aktuálně vloženy do Promo akce, bude
každému účastníkovi sdělen na vyžádání zástupcem Organizátora.
b) Výherci budou určeni na principu náhodného výběru, který provede automaticky přímo Aplikace dle
předem určeného algoritmu.
c) Každý jednotlivý účastník se může do Promo akce v konkrétním místě konání soutěže zapojit pouze
1x, tj. získat v takovém místě maximálně 1 výhru.
d) V případě, že účastník vyhrál některou z výher, bude mu předána bezprostředně po vyhodnocení
jeho soutěžního vstupu na místě konání soutěže.
6. Závěrečná ustanovení
a) Pokud bude účastník akce podezřelý z nepoctivého jednání v rámci Promo akce nebo z jakéhokoliv
jiného jednání v rámci Promo akce, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoli obchází Pravidla
Promo akce, bude takový účastník z akce vyloučen, a v případě vzniku nároku na výhru, propadá
taková výhra Organizátorovi, který je oprávněn naložit s ní dle svého uvážení (např. ji přidělit jinému
účastníkovi, který splní tato Pravidla).
b) Vyobrazení výher na dokumentech souvisejících s Promo akcí, internetových stránkách, případně
jinde, jsou pouze ilustrativní.
c) Výsledky Promo akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v Promo akci či výhry
soudní cestou je vyloučeno. Výhru nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě
vzniku pochybností o splnění podmínek Promo akce účastníkem, je účastník povinen Organizátorovi
prokázat splnění jednotlivých podmínek.
d) Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v

těchto Pravidlech.
e) Organizátor akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v
akci nebo prostřednictvím získané výhry.
f)

Výhry, které si výherci nepřevezmou, propadají bez náhrady ve prospěch Organizátora.

g) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Promo akci odložit, zkrátit dobu trvání
Promo akce, přerušit nebo zrušit Promo akci bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo
výměny výhry za jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem
poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. V případě, že dojde
ke změnám v těchto Pravidlech, stane se tak formou písemných číslovaných dodatků.
h) V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Promo akce,
nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat
přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.
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Konkrétní termíny i místa konání Promo akce

Název ČS
Praha -7,Argentinská 1

datum
pátek 27.4.

od - do
11:00-14:00

Praha 9, Krejcárek PS

pondělí 30.4.

8:00-11:00

Český Krumlov

pondělí 30.4.

15:00-18:00

Havlíčkův Brod

pondělí 30.4.

10:00-13:00

Žďár nad Sázavou - Jihlavská

pondělí 30.4.

14:30-17:30

Praha 6,Bělohorská
Plzeň, Nepomucká

úterý 1.5.
úterý 1.5.

8:00-11:00
15:00-18:00

Krnov
Opava - Krnovská

úterý 1.5.
úterý 1.5.

8:00-11:00
12:30-15:30

Hradec Králové, Koutníkova
Kostelec n/Č.L.

středa 2.5.
středa 2.5.

8:00-11:00
13:00-16:00

Ostrava Karolína
Frýdek Místek, Beskydská

středa 2.5.
středa 2.5.

8:00-11:00
12:30-15:30

Kosmonosy
Liberec

čtvrtek 3.5.
čtvrtek 3.5.

8:00-11:00
12:30-15:30

Zlín
Brno, Kaštanova

čtvrtek 3.5.
čtvrtek 3.5.

8:00-11:00
13:00-15:30

Mělník, Nádražní
Kralupy n/V.

pátek 4.5.
pátek 4.5.

09:00-12:00
13:00-16:00

Slaný
Humpolec

pátek 4.5.
pátek 4.5.

17:00-20:00
8:00-11:00

UNIPETROL RPA, s.r.o.
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