
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Obecná ustanovení 

1. Organizátorem soutěže je: MotoFocus EU s.r.o., Mozartova 1069/19 736 01 Havířov-Město, Česká 

republika. 

2. Ceny do soutěže věnovala firma DAYCO. 

3. Doba konání soutěže: od 15. března do 31. března 2021 

4. Vyhlášení výsledků a udělení cen: 6. dubna 2021 

 

Podmínky účasti v soutěži 

5. Účastníkem může být každá dospělá osoba, která zašle správnou přihlášku. 

6. Za správné přihlášení se považuje e-mail obsahující správné odpovědi na soutěžní otázky a 

vyplněnou otevřenou otázku, zaslaný ve dnech od 15. března do 31. března 2021 do 12:00. Každá 

osoba se může účastnit jen jednou. 

 

Pravidla soutěže 

7. Pro účast v soutěži musí účastník vyplnit e-mail, který bude spojený s odpověďmi na soutěžní 

otázky. 

8. Zadání připravil Organizátor. 

9. Ze správných odpovědí účastníků vybere organizátor 5 vítězů. 

10. Jméno a příjmení výherce bude zveřejněno na stránkách Motofocus.cz a na profilu 

https://www.facebook.com/MotoFocus/po vyhodnocení soutěže. 

11. Vítězi bude zasláno oznámení o výhře prostřednictvím e-mailu. 

12. Výherce obdrží cenu poštou nebo jinou spediční společností. 

13. Účastník, který odmítne poskytnout dodací adresu nebo osobní odběr, bude ze soutěže vyřazen. 

14. Účastí v soutěži poskytujete souhlas s publikováním vašeho jména v případě vítězství. 

 

Ceny 

16. Cenou v soutěži je balíček firmy Dayco obsahující bundu, tašku, multifunkční kleště, hrníček, 

šňůrku na krk s přezkou na klíče a propisku. 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 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 Motofocus.cz si vyhrazuje právo tyto předpisy změnit. Informace o změnách 

budou zveřejněny na webových stránkách. 
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