
Pravidla soutěže 

 

 

1. Pořadatelem a organizátorem soutěže v rámci webové stránky Femina.cz je Citroën C 

AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, IČ: 262 13 664 zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80269 (dále jen 

„pořadatel“).  

 
2. Soutěž probíhá v období od 30 4. 2018 do nedělní půlnoci 27. 5. 2018 (dále jako doba platnosti 

soutěže).  

3. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České 

republiky, které se na webové stránce soutěže Femina.cz v době platnosti soutěže, registrují 

a zadají správnou odpověď. Každý účastník se může této soutěže zúčastnit pouze jedenkrát. 

Ze soutěže budou vyřazeny všechny e-mailové adresy, které budou jakýmkoliv způsobem 

odporovat obecně závazným právním předpisům, obecně přijímaným pravidlům morálky či 

občanského soužití či které budou jakýmkoliv jiným způsobem odporovat účelu, kterým 

pořadatel sleduje podporu svých webových stránek. Posouzení vhodnosti či souladu s těmito 

pravidly přísluší pouze pořadateli. Ze soutěže budou vyřazeni všichni soutěžící, kteří nesplní 

podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže nebo tato pravidla poruší.  

4. Výherci budou určeni náhodným losováním; 

5. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou 

mazány; 

6. Z jedné IP adresy je možné se zaregistrovat maximálně třikrát; 

7. Účastník soutěže tímto poskytuje společnosti Programmatic Media, s. r. o., Viaso, s. r. o. a 

souhlas, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně další 

údaje, které účastník soutěže na webu Femina.cz poskytl, zpracovávala pro marketingové 

účely, tedy za účelem nabízení obchodu a služeb; 

8. Výhry v soutěži jsou následující: 

Citroen C3 ELLE na týden, Citroen C3 ELLE na víkend 

9. O výhře v soutěži a dalším postupu bude soutěžící informován e-mailem.  

10. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Programmatic Media, s. r. o., Viaso, s. r. 

o., Impression Media, s. r. o., a   Citroën C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., jakož i další osoby 

spolupracující s těmito společnostmi 

11. Citroën C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání 

soutěže i ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou. 

 


