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PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE  
„Chcete řídit KODIAQ?“

1. POŘADATEL SOUTĚŽE A VYMEZENÍ POJMŮ

Realitní kancelář STING, s. r. o., IČ 25842625, se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, PSČ 739 61, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě (oddíl C, vložka 21222), pořádá a organizuje soutěž „Chcete 
řídit KODIAQ?“ (dále jen „SOUTĚŽ“).

Do soutěže budou zařazeni prodávající nemovité věci nebo převodci družstevního podílu – fyzické osoby starší 
18 let s platným řidičským průkazem nebo právnické osoby (dále jen společně jako „Prodávající“), kteří uzavřou 
s Realitní kanceláří STING, s. r. o. výhradní zprostředkovatelskou smlouvu (dále jen jako „Výhradní smlouva“), na 
základě které bude Realitní kancelář STING, s. r. o. exkluzivně zprostředkovávat prodej nemovité věci nebo převod 
družstevního podílu.

Vítěz soutěže obdrží od Realitní kanceláře STING, s. r. o. možnost užívat automobil ŠKODA KODIAQ Ambition 
2,0 TDI 140 kW 7-stup. automat. 4x4 (dále jen „automobil ŠKODA KODIAQ“) jeden měsíc zdarma.

2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž proběhne od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 včetně.

3. PODMÍNKY SOUTĚŽE

• Za období každého kalendářního měsíce v rozmezí od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017 bude vybrán losem jeden 
výherce a za dále stanovených podmínek dva náhradníci. Losování proběhne za období dvou kalendářních 
měsíců současně vždy v průběhu po nich bezprostředně následujícím kalendářním měsíci. Losování za měsíce 
květen 2017 a červen 2017 tak proběhne v červenci 2017 atd.

• Do slosování budou zařazeni všichni Prodávající, kteří v daném kalendářním měsíci uzavřeli Výhradní smlouvu, 
a to s dobou trvání nejméně 3 měsíce bez možnosti její výpovědi po uvedenou minimální dobu trvání na 
standardním formuláři Realitní kanceláře STING, s. r. o.

• Prodávající bude zařazen do slosování také za každý další kalendářní měsíc, ve kterém bude platná jeho Výhradní 
smlouva (podstatný je stav k poslednímu dni v kalendářním měsíci).

• V případě, že Výhradní smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory Realitní kanceláře STING, s. r. o. považuje 
se za den jejího uzavření 15. den po uzavření smlouvy.

• V případě, že jeden Prodávající uzavře s Realitní kanceláří STING, s. r. o. v daném měsíci více než jednu Výhradní 
smlouvu zvyšuje tím svou šanci na výhru a jeho jméno bude zařazeno do slosování podle počtu uzavřených 
smluv.

• V případě, že je předmět Výhradní smlouvy v podílovém spoluvlastnictví více osob nebo ve společném jmění 
manželů, budou do soutěže zařazeni spoluvlastníci či manželé jednotlivě, tedy každý samostatně.

• V případě podezření na nekalé jednání si organizátor vyhrazuje právo účastníka vyloučit.
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4. PŘEDÁNÍ VÝHRY 

Výherce bude bezprostředně po losování Realitní kanceláří STING, s. r. o. kontaktován sdělením „Oznámení o výhře“, 
a to postupně na všechny poskytnuté kontaktní kanály v tomto pořadí telefonický kontakt (telefonát i SMS), e-mail, 
poštovní adresa (na tuto bude „Oznámení o výhře“ zasláno formou obyčejného i doporučeného psaní). Pokud se do 
10 kalendářních dní ode dne odeslání „Oznámení o výhře“ na poštovní adresu výherce nevyjádří, že výhru přijímá, 
jeho nárok na výhru zaniká, nastupuje na jeho místo 1. vylosovaný náhradník, který bude kontaktován stejným 
postupem. Pokud ani 1. vylosovaný náhradník výhru nepřijme a  jeho nárok na výhru tak zanikne, bude obdobně 
kontaktován 2. vylosovaný náhradník. Zanikne-li i  jeho nárok na výhru nebude za předmětný kalendářní měsíc 
losování opakováno.  

S výhercem bude uzavřena písemná Smlouva o výpůjčce, na základě které bude moci jeden měsíc užívat bezplatně 
automobil ŠKODA KODIAQ. Automobil bude předán výherci na pobočce Realitní kanceláře STING, s. r. o. Převzetí 
a předání automobilu bude písemně potvrzeno předávacím protokolem.

Realitní kancelář STING, s. r. o. je oprávněna po výherci požadovat pořízení propagační dokumentace formou 
fotografií, videa, video rozhovoru nebo rozhovoru ve formě psaného textu.

5. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Na výhru není právní nárok. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže nebo je 
dodatečně upravit. Nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku.


