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Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „BeRider - letní soutěž” 

1. Pořadatel, termín a místo konání soutěže 

 

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je BeRider s.r.o., se sídlem BeRider s.r.o. 

Jankovcova 1587/8d, Holešovice 170 00, 08073198, zapsaná u Městského 

soudu v Praze sp. zn. C 312533. 

 

1.2 Soutěž probíhá v době od 22/06/2020 do 30/06/2020. Místem konání soutěže je 

Česká republika. 

 
2. Účastníci soutěže a pravidla 

 

2.1 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má 

doručovací adresu na území České republiky, a splní stanovená pravidla soutěže 

(„Účastník“).  

 

2.2 Soutěže se mohou účastnit pouze osoby, které nemají dokončenou registraci 

v aplikaci BeRider. 

 
2.3 Pravidla soutěže: 

 
2.3.1 Účastník soutěže v době jejího konání dokončí registraci 

prostřednictvím aplikace BeRider, která je volně ke stažení na App 

Store a Google Play, nebo prostřednictvím webové aplikaci na 

stránkách www.be-rider.com. 

2.3.2 Za dokončenou registraci je považována registrace potvrzená 

Pořadatelem na e-mailovou adresu Účastníka, kterou Účastník uvedl 

v rámci registrace. Aby mohla být registrace takto dokončena, musí 

Účastník soutěže vyplnit všechny údaje vyznačené jako povinné a 

nahrát sken nebo čitelnou fotografii svého správného a platného 

řidičského průkazu a občanského průkazu, vyplnit platební údaje a 

vyjádřit svůj souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami. Před 

potvrzením registrace provede Pořadatel ověření poskytnutých 

platebních údajů v souladu s čl. 2.5 těchto pravidel. 

2.3.3 Registrační proces probíhá přes Aplikaci zcela elektronicky. Všechny 

poskytnuté informace a doklady musí být správné, čitelné a úplné. 

 

2.4 Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den zaslání 

soutěžního příspěvku dosáhla věku 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni 

zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Pořadateli či dalším osobám 

podílejícím se na realizaci soutěže pro Pořadatele a osoby těmto osobám blízké 

podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 



 

 

2.5 Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí 

vkladu či sázky do soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit informace 

poskytnuté Účastníkem soutěže a zkontrolovat, zda banka Uživatele nezamítla 

kreditní nebo debetní kartu uvedenou Účastníkem soutěže. V rámci 

bezpečnostního opatření za účelem kontroly platnosti kreditní karty a za účelem 

ověření, že karta nebyla ztracena nebo ukradena, účtuje Pořadatel dočasný 

ověřovací poplatek ve výši 10 Kč, který bude po ověření pravosti karty Účastníku 

soutěže vrácen maximálně do 30 dnů bez ztržení jakýchkoli nákladů. 

 
 

3. Výhra a způsob určení výherce 

 

3.1 V rámci soutěže bude ze všech Účastníků, kteří dokončili registraci v aplikaci 

BeRider, vylosováno 28 výherců, přičemž: 

3.1.1 První vylosovaný účastník získá Apple iPhone 11 128GB 

3.1.2 Druhý vylosovaný účastník získá Skládací kolo ŠKODA 

3.1.3 Třetí vylosovaný účastník získá půjčení vozu ŠKODA OCTAVIA na 7 dní 

3.1.4 Čtvrtý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.5 Pátý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.6 Šestý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.7 Sedmý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.8 Osmý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.9 Devátý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.10 Desátý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.11 Jedenáctý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.12 Dvanáctý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.13 Třináctý vylosovaný účastník získá Helmu Cassida Reflex 

3.1.14 Čtrnáctý vylosovaný účastník získá Rukavice Tucano Urbano 

3.1.15 Patnáctý vylosovaný účastník získá Rukavice Tucano Urbano 

3.1.16 Šestnáctý vylosovaný účastník získá Rukavice Tucano Urbano 

3.1.17 Sedmnáctý vylosovaný účastník získá Rukavice Tucano Urbano 

3.1.18 Osmnáctý vylosovaný účastník získá Rukavice Tucano Urbano 

3.1.19 Devatenáctý vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.20 Dvacátý vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.21 Dvacátý první vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.22 Dvacátý druhý vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.23 Dvacátý třetí vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.24 Dvacátý čtvrtý vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.25 Dvacátý pátý vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.26 Dvacátý šestý vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.27 Dvacátý sedmý vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.28 Dvacátý osmý vylosovaný účastník získá dárkový předmět BeRider 

3.1.29 Každý další účastník soutěže získá voucher na 10 minut zdarma na 

službu BeRider 



 

 

 

3.2 Nedojde-li z jakéhokoliv důvodu k předání výhry jakémukoliv vylosovanému 

Účastníku soutěže, vyhrazuje si Pořadatel právo vylosovat jiného Účastníka nebo 

případně cenu neudělit. 

 

3.3 Nárok na výhru je nepřenositelný. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhra 

není vyměnitelná a je stanovena Pořadatelem. Výherce není oprávněn 

požadovat jakýkoliv ekvivalent výhry (např. věcný či finanční). Nicméně, 

Pořadatel je oprávněn ze svých provozních důvodů změnit výhru. 

 

3.4 Vylosovaný Účastník může být ze strany Pořadatele vyzván k udělení souhlasu 

s pořízením obrazového záznamu z předání výhry a s jeho následným užitím 

k marketingovým účelům Pořadatele. Pokud vylosovaný Účastník tento souhlas 

odmítne udělit, pozbyde tím nároku na výhru.  

 

3.5 Účastník bere na vědomí, že Pořadatel výherci výhru bezúplatně daruje. 

Účastník není oprávněn po Pořadateli požadovat výměnu výhry nebo uplatňovat 

jakékoliv jiné nároky plynoucí z jejích případných vad. Pořadatel nedává 

Účastníkovi žádné záruky týkající se funkčnosti, stavu nebo vlastností výhry. 

 

3.6 Pořadatel tímto výslovně upozorňuje výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě do 

10 000 Kč jsou příjmem, které jsou dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmu, osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. 

Pokud hodnota výhry překročí částku 10 000 Kč, jedná se o zdanitelný příjem, 

který podléhá dani z příjmu fyzických osob v zákonné výši, již je povinen odvést 

výherce. 

 

3.7 Výherci soutěže budou oficiálně vyhlášeni na webových stránkách Pořadatele, a 

to v pátek, 3/07/2020. 

 
3.8 Informace o výhře v soutěži budou výherci zaslány sděleny telefonicky případně 

e-mailem na kontaktní údaje, které uvedl v rámci registrace, a to ve středu 

1/07/2020. Výherce je povinen na zaslané informace týkající se výhry 

zareagovat, zejména zahájit jednání o způsobu převzetí výhry, do 1 pracovního 

dne od jejich obdržení. V případě, že výherce v dané lhůtě na doručené informace 

týkající se výhry nezareaguje způsobem určeným v oznámení výhry, propadá 

výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo 

udělit výhru vybranému náhradníkovi, nezareaguje-li předchozí výherce včas, 

odmítne-li cenu převzít či nemůže-li cenu převzít nebo akceptovat podmínky 

jejího předání. 

 

 

 

 



 

 

4. Další podmínky, práva a povinnosti 

 

4.1 Účastníci soutěže jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat průběžně 

vyhlašované či publikované pokyny Pořadatele. Účastí v soutěži každý Účastník 

souhlasí s jejími podmínkami a ustanoveními těchto pravidel. Účastníci jednající 

v rozporu s těmito pravidly, popř. nesplňující podmínky této soutěže, budou ze 

soutěže vyřazeni a jejich příspěvky nebudou zařazeny do vyhodnocení soutěže. 

 

4.2 Pořadatel se těmito pravidly soutěže nijak nezavazuje vůči Účastníkům soutěže. 

Účastníci soutěže nemají nárok na žádné jiné plnění od Pořadatele, než jaké je 

uvedeno v těchto pravidlech. 

 

4.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit 

soutěž bez náhrady. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoli změnit tato 

pravidla soutěže. 

 

4.4 V případě, že Účastník použije jakékoliv neoprávněné prostředky (zejména 

technické, či organizační atd.), které mu zajistí výhodnější pořadí v soutěži, nebo 

jakkoliv omezí možnost soutěžit či pořadí ostatních Účastníků, je Pořadatel 

oprávněn takového Účastníka a jeho příspěvek ze soutěže vyřadit. 

 

4.5 Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě nevyzvednutí výhry 

výhercem. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě 

jakékoliv závady v přenosu dat. 

 

4.6 Pořadatel neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži 

(především za funkčnost internetu) ani za jednání třetích osob v síti internet. 

 

4.7 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí právními předpisy 

České republiky. 

 

4.8 Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování těchto pravidel a v nich 

obsažených podmínek soutěže ze strany každého z Účastníků soutěže. Veškeré 

záležitosti, příp. spory nebo stížnosti spojené se soutěží posuzuje a s konečnou 

platností řeší Pořadatel. Výhru není možné vymáhat soudně. 

 

5. Platnost pravidel soutěže 

5.1 V případě rozporu mezi českou a anglickou jazykovou verzí těchto pravidel 

soutěže, má přednost česká verze.  

5.2 Tato pravidla soutěže jsou dostupná na adrese www.be-rider.com/soutez 

nabývají platnosti a účinnosti v den zahájení soutěže, tj. 22/06/2020. 

https://bit.ly/vstupenkyeSalon?fbclid=IwAR31qAbAUmd1yWbeKb9Guhd330Oic5Am7beJiIRRC324D4TRoqQNal8Nh-k

