
Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, 
úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové 
soutěže s názvem „Vyhrávej a jeď“ (dále jen „Soutěž“). 

1 Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost  
Louda Auto a.s. se sídlem čp. 166, 290 01 Choťánky, IČO: 
463 58 714 (dále jen „Pořadatel“)

1.2 Účastník soutěže

Účastníkem Soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát 
každá fyzická osoba (i podnikající) starší 18 let s bydlištěm 
nebo sídlem v České republice nebo právnická osoba se 
sídlem v České republice. 
Soutěž není určena pro leasingové společnosti, půjčovny 
a podnikatelské subjekty, které si pořizují vůz s velkoodbě-
ratelskou podporou (s rámcovou kupní smlouvou, velkood-
běratelskou smlouvou, fleetovou smlouvou, apod.).

2 Doba a místo konání soutěže

Soutěž se koná od 24. 08. 2021 do 31. 10. 2021 (dále jen 
„Soutěžní období“), přičemž
soutěžící se může do soutěže registrovat od 24. 08. 2021 
do 31. 10. 2021.
Soutěž bude probíhat ve všech vnitřních i venkovních 
prodejních prostorách Pořadatele a veškeré informace bu-
dou vyvěšeny na webové stránce www.louda.cz (dále jen 
„Webová stránka Soutěže“)

3 Podmínky a pravidla soutěže

Pro účast v Soutěži je nutné kdykoliv během Soutěžního 
období udělat závaznou objednávku pořízení vozu (pode-
psání kupní smlouvy a uhrazení zálohy nebo podepsání 
smlouvy a schválení financování vozu financujícím subjek-
tem) a společně s prodejcem vyplnit registrační formulář 
Soutěže, nejpozději do 31. 10. 2021 do 23:59, a potvrdit 
bezpodmínečně přijetí těchto pravidel. Součástí registrace 
(přihlášky) je poskytnutí osobních údajů: jméno, příjmení, 
e-mailová adresa a telefonní číslo osoby kupujícího, pří-
padně osoby jednající za podnikatelský subjekt.
Každý Soutěžící se může registrovat pouze jednou a pou-
ze pod svým vlastním jménem a emailem a Pořadatel si 
vyhrazuje právo zkontrolovat toto pravidlo technickými  
i organizačními prostředky.
Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že se výherci Soutěže 
mohou objevit ve veřejných audiovizuálních výstupech ve 
spojení se Soutěží, například na sociálních sítích.
Všechny osoby, které se podílely na přípravě této Soutě-
že, zejména osoby v zaměstnaneckém nebo v obdobném 
smluvním vztahu s Pořadatelem či se zúčastněnými 
partnery Soutěže, jakož i rodinní příslušníci a osoby blízké 
těchto osob (dále jen „Vyloučené osoby“), nejsou způsobilé  
k účasti v Soutěži.

Úkolem Soutěžícího je se zaregistrovat při pořízení vozu 
do Soutěže dle výše uvedených
pravidel. Výherci budou určeni na základě náhodného  
losování po skončení Soutěžního období.

Losování proběhne v sídle Pořadatele ze všech doruče-
ných registračních formulářů 14 dní po skončení Soutěž-
ního období. 
Při losování bude vylosováno 200 potencionálních vý- 
herců.

4 Výhry v soutěži

V Soutěži cenu získá celkem 200 náhodně vylosovaných 
Soutěžících (dále jen „Výherce“).  Výherce bude ve vylo-
sovaném pořadí zařazen na listinu Výherců. Dle tohoto 
pořadí mu bude umožněno vybrat si jednu z atraktivních 
zážitkových cen ve vylosované kategorii.  Jednotlivé ceny  
a jejich kategorie  jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto  
pravidel.

Dle pořadí určeném losování budou Výherci kontaktování 
zástupcem Pořadatele. Výherce si vybere výhru dle svého 
uvážení s přihlédnutím k počtu vyčerpaných výher. V pří-
padě že dojde k vyčerpání výher v dané oblasti předcho-
zími výherci, tato oblast výher již nebude dále nabízena.
Pořadatel Soutěže informuje Výherce prostřednictvím  
e-mailu a telefonicky, aby poskytl údaje nezbytné pro další 
komunikaci. Pokud Výherce nebude opakovaně k zastiže-
ní, ani nebude reagovat na e-mail odeslaný Pořadatelem 
soutěže, a to do 24 hodin po odeslání e-mailu, jeho nárok 
na výhru zaniká. Každý Výherce je povinen při vyzvednutí 
výhry předložit Pořadateli či jím pověřené osobě průkaz 
totožnosti s údaji shodnými s údaji na registračním formu-
láři. Při nesplnění této podmínky nárok Výherce na výhru 
zaniká.
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5 Zpracování osobních údajů

Registrací bere Soutěžící na vědomí a uděluje výslovný 
souhlas se zpracováváním jím poskytnutých osobních 
údajů dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních  
údajů.
Správcem osobních údajů je Pořadatel Soutěže.
Předané osobní údaje jsou využity k zařazení konkrétní 
osoby mezi účastníky Soutěže, vyhodnocení Soutěže  
a zaslání nebo předání výhry. Tyto činnosti vykonává  
Pořadatel. Předané údaje jsou pro účely Soutěže využívá-
ny též partnery Soutěže jako dalšími zpracovateli osob-
ních údajů.
Právním titulem zpracovávání osobních údajů je oprávně-
ný zájem Pořadatele a souhlas Účastníka Soutěže.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu konání Soutěže  
a dále 3 roky ode dne ukončení Soutěže.
Soutěžící má v rámci zpracování osobních údajů následu-
jící práva:
• Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
• Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních 
údajů
• Právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů pří-
padně doplnění neúplných údajů
• Právo na výmaz osobních údajů v případě zániku účelu 
nebo neoprávněného zpracování
• Právo na omezení nebo blokaci zpracování osobních 
údajů
• Právo na výpis osobních údajů ve strukturovaném  
a strojově čitelném formátu
• Právo na podání námitky proti zpracování osobních  
údajů
• Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodo- 
vání

V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem  
jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící ob-
rátit písemně na Pořadatele na adrese jeho sídla nebo na 
e-mail auto@louda.cz Na těchto adresách může soutěžící 
podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se 
ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany 
osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke 
kterému může soutěžící podat stížnost. Pořadatel infor-
muje Soutěžící, že na webové stránce Soutěže může vy-
užívat dočasné soubory ukládané v zařízení Soutěžících 
(dále „cookies“), a to za účelem usnadnění technického 
chodu této webové stránky, k provedení Soutěže a k dal-
ším marketingovým účelům Pořadatele. Soutěžící uděluje 
Pořadateli souhlas s využíváním cookies za stejných pod-
mínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje.
Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běž-
ných webových prohlížečů. Odvolá-li Soutěžící souhlas  
s využíváním cookies, je Pořadatel oprávněn jej ze Soutě- 
že vyloučit.

6 Všeobecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhod-
nout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.
Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž kdykoliv změnit, 
zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v sou-
těži soudní cestou je vyloučeno.
Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí Účastník nárok 
na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti 
odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je 
vždy na Pořadateli. Výhra nebude předána v případě, že 
Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na 
spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany 
některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla da-
nému Účastníkovi k získání výhry.
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel 
Soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na pro-
pagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. 
Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná 
a úplná.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit  
a upravovat pravidla Soutěže. Pořadatel bude při těchto 
změnách zohledňovat zájem Účastníků Soutěže v maxi-
mální možné míře.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, 
škody a závazky Soutěžících a třetích osob souvisejících  
s účastí v Soutěži a získáním výher.
Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní ná-
rok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry 
nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. 
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, 
která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou 
v těchto Pravidlech.
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udě-
lených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena 
Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem 
výhry.
Pořadatel si vyhrazuje právo zkrácení, odložení, pozasta-
vení nebo zrušení Soutěže nebo změnu nebo doplnění 
těchto pravidel během doby Soutěže, a to oznámením na 
Webové stránce Soutěže. Pořadatel není povinen poskyt-
nout žádnou kompenzaci za zkrácení, odložení, pozasta-
vení či zrušení Soutěže, ani za změnu jejích pravidel. 
Plnění ze všech výher musí být vyčerpáno do 6 měsíců od 
losování, pak nárok na ně propadá.   V případě, že by bylo 
čerpání plnění ztíženo epidemiologickou situací, může  
Pořadatel lhůtu 6 měsíců prodloužit dle svého uvážení. 

V Choťánkách dne 23. 8. 2021
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1. až 15. cena – od LFA – VIP vstupenky na ligový fotbal
15x VIP vstupenka pro dvě osoby na vybraná utkání FORTUNA:LIGY 

16. až 17. cena – od HC SPARTA – pasivní účast na tréninku extraligových hráčů a prohlídka zázemí O2 areny
2 x VIP vstup do zákulisí pro dvě osoby

18. až 22. cena -– od rallye týmu Louda Auto ŠKODA Racing – svezení v závodním voze s jezdcem Janem Černým
5x voucher na svezení v závodním speciálu – exkluzivní zážitek na celý život

23. až 24. cena – od závodníka Jana Holického – privátní trénink jízdy v branách obřího slalomu
2x voucher pro dvě osoby na jednodenní lyžařský tréning ve Špindlerově Mlýně se čtyřnásobným mistrem České republiky

25. cena – od ERA Basketball Nymburk – VIP sezení přímo na lavičce hráčů
1x účast přímo na lavičce basketbalistů Nymburka při vybraném utkání Kooperativa NBL pro jednu osobu + 2 normální vstu-
penky na zápas pro doprovod

26. cena – od GOLF CLUB PODĚBRADY - tréninkový balíček
1x voucher na tréninkový balíček pro úvod do golfu a pro získání zelené karty

27. až 30. cena – od společnosti CA4R4WAY - voucher na zapůjčení vozu na víkend 
1x Škoda Karoq 
1x Škoda Octavia
1x Škoda Scala
1x Škoda Fabia
Podle podmínek balíčku Víkend v termínu dle dohody. 

31. cena – od SC KOLÍN – Vstupenka pro dvě osoby na hudební festival KozelFest 2022
1x vstupenka pro dvě osoby na hudební festival KozelFest, který se uskuteční v květnu 2022 na zimním stadionu v Kolíně

32. až 34 cena – od BASKETBAL SLUNETA Ústí nad Labem – Platinové VIP vstupenky na utkání pro dvě osoby
3x Platinová VIP vstupenka pro dvě osoby (parkování, občerstvení, VIP křesla) 

35. až 37. cena – od HC SLOVAN ÚSTÍ – možnost sledovat ligové utkání přímo z režie pro dvě osoby
3x VIP vstup pro dvě osoby do zákulisí

38. až 49. cena – od SC KOLÍN - VIP vstupenky na utkání Chance ligy pro dvě osoby
12 x VIP vstupenka pro dvě osoby

50. cena – od ERA Basketball Nymburk - VIP vstupenky na vybraný zápas Ligy mistrů
1x VIP vstupenka pro dvě osoby na vybraný zápas Ligy mistrů

51. až 55. cena – od BASKETBAL SLUNETA Ústí nad Labem – Gold VIP vstupenky na utkání pro dvě osoby
5 x zlatá VIP vstupenka pro dvě osoby (parkování, občerstvení)

56. až 62. cena – od lyžařského areálu SKI BIŽU – jednodenní permanentka pro dvě osoby
7x jednodenní permanentka pro dvě osoby do moderního ski centra Tanvaldský Špičák

63. až 67. cena – od HC SLOVAN ÚSTÍ – VIP vstupenky na utkání pro dvě osoby
5x VIP vstupenka pro dvě osoby na vybrané domácí utkání
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68. až 81. cena – od ERA Basketball Nymburk - VIP vstupenky na ligová utkání pro dvě osoby
14x VIP vstupenka pro dvě osoby

82. až 91. cena – od HC SPARTA – vstupenky na utkání pro dvě osoby
10 x vstup na ligový zápas pro dvě osoby

92. až 96. cena – od ERA Basketball Nymburk – účast na tréninku hráčů a prohlídka zázemí stadionu
5x VIP zážitkový voucher pro dvě osoby

97. cena – od HC SPARTA – podepsaný dres od A týmu
1x podepsaný dres od A týmu osobně předají hráči týmu

98. až 100. cena - od rallye týmu Louda Auto ŠKODA Racing – tričko závodního týmu
3x značkové tričko rallye týmu s potiskem ve vaší velikosti a s podpisem jezdce Jana Černého

101. až 111. cena – od BASKETBAL SLUNETA Ústí nad Labem - vstupenky na utkání pro dvě osoby
11x vstupenka pro dvě osoby

112. cena – od HC SLOVAN ÚSTÍ – podepsaný dres od A týmu
1x podepsaný dres od A týmu osobně předají hráči týmu

113. cena – od SC KOLÍN – podepsaný dres od A týmu
1x podepsaný dres od A týmu osobně předají hráči týmu

114. až 134. cena – od HC SLOVAN ÚSTÍ – vstupenky na ligová utkání pro dvě osoby
21x vstupenka pro dvě osoby

135. až 139. cena - od ChalupaPaseky.cz – čtyřlůžkový pokoj na dvě noci zdarma
5x voucher na dvě noci pro až čtyři osoby ve čtyřlůžkovém pokoji v  stylové horské chalupě v Pasekách nad Jizerou v termínu 
dle dohody, www,chalupapaseky.cz

140. až 174. cena - od iQLANDIA Liberec – vstup se slevou 20 %
35x voucher na slevu 20 % ze základního vstupného pro jednu osobu do science centra

175. až 200. cena – od GOLF CLUB PODĚBRADY - green fee 18 jamek
26x voucher green fee 18 jamek 

Poznámka:  Čerpání plnění z výher ve vylosované kategorii proběhne dle provozních možností poskytovatele ceny. 
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