
Vánoční soutěž Land Rover 
 

1. Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost Jaguar Land Rover Czech Republic, Division 

of Jaguar Land Rover Austria GmbH, Siezenheimer Straße 39a, A-5020 Salzburg (dále jen 

„pořadatel“). 

 

2. Název soutěže: Land Rover Vánoce 

 

3. Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá společně na území České republiky prostřednictvím 

sociální sítě FACEBOOK (dále jen „místo konání soutěže“). 

 

4. Organizátor soutěže: Spark44 GmbH, sídlo: Querstrasse 7 , 60322, Frankfurt am Main, Německo 

 

5. Trvání soutěže: 16.12. 2020 20:00 – 23. 12. 2020 20:00 

 

6. Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na 

území České republiky, která je uživatelem sociální sítě FACEBOOK má po celou dobu soutěže aktivní 

svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník 

soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená 

na www.facebook.com/terms.php. 

 

7. Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: Organizátor zveřejní na FACEBOOK PROFILU 

(https://www.facebook.com/LandRoverCeskaRepublika/) soutěžní příspěvek ve znění: 

 

🎄 Zúčastněte se naší soutěže a 𝘃𝘆𝗵𝗿𝗮𝗷𝘁𝗲 1𝘅 𝗟𝗘𝗚𝗢® 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 pro někoho, kdo si to letos 

zaslouží víc, než kdy dřív. 🎄 

Máte ve svém okolí někoho, kdo nezištně pomáhá druhým nebo prospěšné věci? Může to být vaše 

kamarádka, soused, nebo třeba učitelka vašich dětí.  

Napište nám jméno dané osoby do komentáře a připojte krátký příběh o tom, proč by si dotyčný dárek 

zasloužil. 1 z nominovaných od nás získá 1𝘅 𝗟𝗘𝗚𝗢® 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿. 🎁 

 

Soutěž končí ve středu 23.12. ve 20:00. 

 

Vítězem se stane jeden soutěžící, kterého vybere vybere porota. Porota bude složená z členů 

společnosti Jaguar Land Rover a Spark44. 

 

Vítěz bude kontaktován odpovědí na soutěžní odpověď do 5.01. 2021 do 20:00. Vítěz je povinen 

reagovat (potvrdit nebo odmítnout výhru) do 10. 01. 2021, 20:00, pokud se tak nestane, organizátor 

si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce. 
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Organizátor shromažďuje jména výherců a poskytnuté e-mailové adresy výherců výhradně za 

účelem odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry; 

po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových 

úložišť organizátora. 

 

8. Výhra: Výhrou se rozumí 1x 𝗟𝗘𝗚𝗢® 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗰 𝗗𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 

 

9. Další důležité podmínky Soutěže: Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit 

pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně 

zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude 

umístěn u příspěvku. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně 

plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru 

výhrou obdobného typu. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na 

poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky 

podané později nebudou brány v potaz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v 

rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené 

stala výhercem, nemá na výhru nárok. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, 

jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění 

tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání 

výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK. 

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především 

funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace 

o výhře. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby 

jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich 

zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane 

výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.Tato soutěž není 

nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník 

soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv 

elektronické sociální síti FACEBOOK. 

 

V Praze dne 16. 12. 2020 

 


