PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE
„Nakup za 1000 Kč a vyhraj!“
1. Název a stručný popis soutěže:
„Nakup za 1000 Kč!“ je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky vybraných čerpacích stanic MOL.
Soutěž probíhá na vybraných čerpacích stanicích s brandem MOL na území České republiky, jejichž
seznam je uveden na https://cerpacistanice.molcesko.cz/media/files/seznam_cs_dle_adres.pdf. (dále
jen Čerpací stanice). Ze spotřebitelské soutěže jsou vyloučeny čerpací stanice z výše uvedeného
seznamu s brandem Pap Oil. Spotřebitelská soutěž je rozdělena na dvě části: na tzv. Hru o denní výhry,
ve které se soutěží každý den o jednu dárkovou karta MOL v hodnotě 5.000,- Kč a Slosování o Hlavní
cenu, ve kterém se soutěží o 1x osobní automobil Mercedes Benz, C180, . V rámci této soutěže obdrží
zákazník při nákupu jakéhokoli zboží nebo služeb na Čerpací stanici kód na účtenku. Soutěžící se
účastní Soutěže tak, že nakoupí jakékoli zboží nebo služby na vybrané Čerpací stanici v hodnotě
minimálně 1000 Kč, registruje do Soutěže prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo uvedené v
těchto Pravidlech vložením unikátního soutěžního kódu z Účtenky nebo prostřednictvím aplikace MOL
Go. Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla (dále jen Pravidla) jsou jediným dokumentem,
který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen Soutěž).
2. Pořadatel Soutěže:
Pořadatelem Soutěže je společnost MOL Česká republika, s. r. o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00
Praha 1 – Nové Město, IČO: 494 50 301 (dále jen Pořadatel).
3. Technický partner Soutěže:
Technickým partnerem Soutěže je Agentura GATE, s. r. o., se sídlem V Třešňovce 227/12, 190 00
Praha 9, IČO: 289 27 273 (dále jen Technický partner 1) a WMC Praha, a.s., IČO: 26509954, se
sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen Technický partner 2).
4. Doba trvání Soutěže:
Soutěž se koná v níže uvedených částech a to od 1. 8. 2022 00:00:00 hod. do 30. 9. 2022 23:59:59
hod. včetně (dále jen Doba trvání Soutěže).
Hra o denní výhry
a)

Soutěžící může registrovat každý svůj soutěžní vstup vložením klíčového slova MOL a kódů
umístěných na pokladním dokladu / účtence Soutěžního nákupu zasláním SMS na telefonní číslo
+420 720 002 959 (dále jen Příslušné telefonní číslo) v Době trvání soutěže; Cena Soutěžních
SMS posílaných Soutěžícím z mobilních sítí odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu operátora
Soutěžícího. Zpětné potvrzující SMS zprávy, odesílané Soutěžícím do mobilních sítí nejsou
zpoplatněny.

b)

Soutěžící, který je současně členem MOL zákaznického programu, se může registrovat do Hry o
denní výhry a automaticky mu budou zařazeny jeho budoucí Soutěžní nákupy, při kterých uplatnil
svou MOL zákaznickou kartu a které současně učinil od 00:00:00 hod. dne ve kterém provedl
registraci do konce Doby trvání Soutěže prostřednictvím aplikace MOL Go v Době trvání Soutěže.

Doba trvání Soutěže je v části Hra o denní výhry rozdělena do 61 herních kol.
Slosování o Hlavní cenu
Slosování o Hlavní cenu níže uvedených Soutěžních nákupů v počtu a v souladu se všemi
podmínkami popsanými v těchto Pravidlech proběhne 10. 10. 2022
Soutěžícímu, který registroval každý svůj soutěžní vstup vložením klíčového slova MOL a kódů
umístěných na pokladním dokladu / účtence Soutěžního nákupu zasláním SMS zaslané na Příslušné
telefonní číslo v Době trvání a Soutěžícímu, který je současně členem MOL zákaznického programu
a registroval se do Soutěže prostřednictvím aplikace MOL Go v Době trvání Soutěže, budou
všechny jeho soutěžní vstupy slosovány v rámci Slosování o Hlavní cenu – osobní automobil
Mercedes Benz C180 (dále jen Hlavní cena ); Cena Soutěžních SMS posílaných Soutěžícím z
mobilních sítí odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu operátora Soutěžícího.
5. Podmínky účasti v Soutěži:
Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel s
kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla Soutěže a poskytne Pořadateli své
níže uvedené osobní údaje v případě, že je jejich poskytnutí nezbytné pro realizaci Soutěže, za účelem
kontaktování výherce nebo doručení výhry (dále jen Soutěžící).
Soutěžící je oprávněn registrovat svůj jednotlivý Soutěžní nákup pouze jedenkrát tedy buď

prostřednictvím SMS nebo prostřednictvím MOL Go. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za
porušení těchto Pravidel. Duplicitní soutěžní vstupy zaslané pomocí SMS na Příslušné telefonní číslo
budou Pořadatelem vyřazeny s výjimkou retrospektivního zařazení soutěžních vstupů podle čl. 4. písm.
– Slosování o Hlavní cenu těchto Pravidel.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže a jejich zaměstnanci
(resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému podílející se na přípravě Soutěže a po Dobu trvání
Soutěže, byť jen z části) a v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném
zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, jakož i osoby blízké výše
uvedeným osobám ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže patří: Pořadatel, Technický partner 1 a Technický
partner 2, Zpracovatelé osobních údajů dle Informace o zpracování osobních údajů a provozovatelé
Čerpacích stanic a všichni jejich zaměstnanci.
6. Účast ve Hře o denní výhry:
Soutěžící v Době trvání Soutěže zakoupí jakékoli zboží nebo služby v minimální hodnotě 1000 Kč na
Čerpací stanici v rámci jednoho nákupu, přičemž za soutěžní nákup se považuje i nákup pohonných
hmot v rámci něhož jsou uplatněny body z MOL zákaznické karty dále jen Soutěžní nákup). V případě
uplatnění bodů z MOL zákaznické karty na nákup jiného zboží než pohonných hmot nebo služeb takový
nákup není považován za Soutěžní nákup. V případě Soutěžního nákupu pohonných hmot a
současného uplatnění bodů z MOL zákaznické karty se jako limit 1000 Kč bere cena na pokladním
dokladu před uplatněnou akční nabídkou uplatnění bodů na pohonné hmoty. Při Soutěžním nákupu
obdrží Soutěžící spolu s pokladním dokladem / účtenkou (dále jen Účtenka) i základ unikátních
číselných kódů vytištěných přímo na Účtence, které spolu s klíčovým slovem MOL tvoří unikátní soutěžní
kódy (dále jen Kódy). Za jeden Soutěžní nákup obdrží Soutěžící jednu Účtenku, kdy Kódy může
registrovat jen jedenkrát.
Soutěžící se zapojí do Hry o denní výhry:
a)

Odesláním SMS v příslušném níže podrobně popsaném tvaru na Příslušné telefonní číslo v Době
trvání soutěže Soutěžící provede svou registraci do Soutěže a prohlašuje, že souhlasí s těmito
Pravidly seznámil se s Informacemi o zpracování osobních údajů. Soutěžícímu, který zaslal
soutěžní SMS v souladu s těmito Pravidly, bude do Soutěže zařazen jeho Soutěžní nákup a to do
soutěžního kola ke dni, kdy byla soutěžní SMS doručena Pořadateli.

b)

V rámci aplikace MOL Go prohlásí, že souhlasí s těmito Pravidly a potvrdí seznámení se
s Informacemi o zpracování osobních údajů.
Soutěžící s aktivním členstvím v MOL programu tímto provede registraci všech Soutěžních nákupů,
při kterých uplatnil svou MOL zákaznickou kartu (ať už ve fyzické podobě nebo digitálně v rámci
aplikace MOL Go) a které současně učinil od 00:00:00 hod. dne, ve kterém provedl registraci do
ukončení Doby trvání Soutěže či do provedení dobrovolného ukončení své účasti v Soutěži.
Soutěžícímu registrovanému prostřednictvím aplikace MOL Go bude každý jeho Soutěžní nákup
zařazen do Soutěže automaticky a to do soutěžního kola podle data úhrady Soutěžního nákupu.
V případě registrace prostřednictvím aplikace MOL Go má Soutěžící právo ukončit svou účast
v Soutěži v rámci aplikace MOL Go a to tak, že po Dobu trvání Soutěže zašle email s textem
v předmětu emailu Již se dále nechci účastnit soutěže o Mercedes Benz prostřednictví MOL Go,
uvede do těla emailu číslo své MOL zákaznické karty, jméno a příjmení a tento email odešle na emailovou adresu molprogram@molcesko.cz. Tento Soutěžící se dále v budoucnu nebude účastnit
Soutěže prostřednictvím MOL Go, tedy budou vyřazeny všechny jeho Soutěžní nákupy automaticky
zařazené do Soutěže prostřednictvím MOL Go. Již slosované soutěžní vstupy v rámci Hry o denní
výhry budou vyřazeny a nebudou slosovány v části Slosování o Hlavní cenu. Soutěžní nákupy,
které daný Soutěžící registroval případně bude registrovat prostřednictvím SMS zůstávají tímto
odhlášením prostřednictvím MOL Go nedotčeny.

JAK SOUTĚŽIT:
• NAKUPTE JAKÉKÓLI ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY NA VYBRANÉ ČERPACÍ STANICI V HODNOTĚ
MINIMÁLNĚ 1000 KČ NA ČERPACÍ STANICI MOL V ČR.
• PROVEĎTE REGISTRACI ODESLÁNÍ SMS NA TELEFONNÍ ČÍSLO +420 720 002 959
nebo
• PROVEĎTE REGISTRACI DO CELÉ SOUTĚŽE JEDNÍM KLIKNUTÍM V APLIKACI MOL Go.
Při registraci do Soutěže na Příslušném telefonním čísle Soutěžící vyplní / sdělí:
a) telefonní číslo, ze kterého je SMS odesílána
– na toto telefonní číslo bude Soutěžícímu zaslána potvrzovací SMS o registraci Soutěžního nákupu do
Soutěže a Soutěžící bude kontaktován na toto telefonní číslo v případě, že se stane Výhercem pro
zjištění bližších informací o možnosti a způsobu předání výhry. Dále je Pořadatel po Dobu trvání Soutěže
oprávněn průběžně informovat na toto telefonní číslo Soutěžícího pomocí zasílání informací o
termínech a výsledcích slosování, o mechanice Soutěže a možnostech účasti v Soutěži, o akcích
souvisejících se Soutěží;
b) Kódy

Předepsaný tvar kombinace písmen, číselných soutěžních unikátních kódů a to včetně diakritiky (tečky
v datu) a mezer mezi jednotlivými částmi kódů v rámci soutěžní registrace:
PŘÍKLAD KOMBINACE VAŠICH UNIKÁTNÍCH SOUTĚŽNÍCH KÓDŮ

MOL 10692 01.05.2022 736082
Unikátní soutěžní kód naleznete na 4 místech na Účtence:
1. Část: MOL
2. Část: ČS = 10692
3. Část: datum = 01.05.2022
4. Část: pořadové číslo dokladu/účtu = 736082

Obrázek účtenky:

Obrázek účtenky

MOL (mezera) 10692 (mezera) 01.05.2022 (mezera) 736082 = MOL 10692 01.05.2022 736082
Platné soutěžní vstupy (tj. registrace písmeno-číselné kombinace Kódů pomocí SMS zaslané na
Příslušné telefonní číslo) jsou potvrzovány v momentě přijetí, a to formou potvrzovací SMS. Soutěžní
vstup provedený prostřednictvím registrace pomocí SMS zaslané na Příslušné telefonní číslo je zařazen
do příslušného soutěžního kola Hry o denní výhry podle časového momentu provedení registrace bez
ohledu na časový moment úhrady Soutěžního nákupu. Upozorňujeme, že v případě soutěžního vstupu
pomocí SMS zaslané na Příslušné telefonní číslo, který se následně stane výherním vstupem, bude
Výherce kontaktován na telefonní číslo, z něhož byl soutěžní vstup učiněn. Na základě tohoto ověření
bude dále od Výherce získány příslušné osobní údaje potřebné pro předání výhry. Skutečnost, že
Soutěžní nákup odpovídá Pravidlům této Soutěže, tj. že bylo zakoupeno zboží nebo služby v hodnotě
min. 1000 Kč, číslo Účtenky odpovídá datu a konkrétní Čerpací stanici prověřuje Pořadatel
prostřednictvím svého interního pokladního systému. Za každou Účtenku se Soutěžním nákupem je
možné registrovat pomocí SMS pouze jeden soutěžní vstup. Jeden Soutěžící může za celou Dobu trvání
Soutěže vyhrát každou z denních výher vícekrát.
Při registraci do Soutěže v rámci aplikace MOL Go Soutěžící, který je současně členem MOL
zákaznického programu:
a) potvrdí vstup do Soutěže odsouhlasením Pravidel Soutěže a prohlášením o seznámení se
s Informacemi o zpracování osobních údajů;
b) Každý Soutěžní nákup, který Soutěžící s aktivním členstvím v MOL programu provede od momentu
registrace do ukončení Doby trvání Soutěže a současně Soutěžící při Soutěžním nákupu uplatní svou
MOL zákaznickou kartu (ať už fyzicky či v aplikaci MOL Go) bude tento Soutěžní nákup automaticky
zařazen podle data úhrady Soutěžního nákupu v konkrétním dni jako samostatný soutěžní vstup do
příslušného soutěžního kola Hry o denní výhry.
VÝHERCEM se stane Soutěžící, jehož platný soutěžní vstup bude systémem vylosován v daném

soutěžním kole (dále jen Výherce). Soutěž je rozdělena na 61 soutěžních kol a v každém kole je
stanoveno 1 losování ze soutěžních vstupů v daném soutěžním kole. Výhra náleží, tj. Soutěžící se stává
Výhercem, až na základě rozhodnutí Pořadatele, po kompletní kontrole soutěžního vstupu a dodržení
pravidel Soutěže.
Losování denních výher bude probíhat automaticky nejpozději 8. následující pracovní den po dni, ve
kterém došlo k uzavření soutěžního kola a to ze soutěžních vstupů, které byly zařazeny do příslušného
soutěžního kola Hry o denní výhry.
Součástí losování denních výher bude losování 1 Výherce a 3 náhradníků, a to pro případ, že určitý
Výherce nesplní podmínky Soutěže. Náhradníci nastupují na pořadí Výherce při jeho vyřazení v pořadí,
v němž byli vylosováni.
Soutěžící je oprávněn registrovat svůj Soutěžní nákup pouze jedenkrát. V případě, že dojde
k duplicitnímu zařazení Soutěžního nákupu, bude Pořadatelem vždy automaticky vyřazen soutěžní
vstup Soutěžního nákupu vložený prostřednictvím registrace přes molprogram.cz/soutez.
V každém soutěžním kole Hry o denní výhry jsou následující výhry:
1x dárková karta MOL nabitá na 5.000,- Kč v každém soutěžním kole

Soutěžní kola budou probíhat v následujících dnech:
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7. Oznámení a předání výher ve Hře o denní výhry:
Pro oznámení o umístění na výherní pozici bude použito telefonní číslo, z něhož byla výherní SMS
odeslána případně email, pod kterým je Soutěžící registrován v MOL Go. Výherce bude kontaktován
Výherní SMS (dále jen Výherní SMS) / výherním emailem oznamující výhru. V případě Výherní SMS
bude tato bude obsahovat odkaz na formulář, kde Výherce vyplní kontaktní údaje, kam mu má být výhra
doručena. V případě, že Výherce nemá možnost online vyplnit formulář, bude ve Výherní SMS uvedeno
telefonní číslo na zákaznickou linku, kde bude mít Výherce možnost veškeré kontaktní informace vyplnit.
Tato Výherní SMS / výherní email budou odeslány vždy nejpozději 3. pracovní den poté, co proběhne
losování jednotlivého soutěžního kola. Nejpozději 5.pracovní den poté, kdy proběhne losování
jednotlivého soutěžního kola, budou na stránkách molprogram.cz/soutez a v aplikaci MOL Go
uveřejněny vylosované soutěžní vstupy v pseudonymizovaném formátu.
V případě, že Výherce nebude reagovat na Výherní SMS / výherní email, bude mu upozorňující Výherní
SMS / výherní email zaslán ještě 2x v následujících 4 pracovních dnech, aby se maximalizovala
pravděpodobnost úspěšného kontaktu s Výhercem pro ověření soutěžního vstupu. Pořadatel je taktéž
oprávněn pokusit se Výherce kontaktovat telefonicky na telefonní číslo, že kterého byl odeslán soutěžní
vstup pomocí SMS a v případě registrace do Soutěže prostřednictvím MOL Go na telefonní číslo, je-li
toto uvedeno u člena MOL programu. Neobdrží-li Pořadatel kontaktní údaje od Výherce nejpozději do

15 pracovních dní po skončení Soutěže, konkrétní výhra v Soutěži propadá Pořadateli. Nepřevzatá
výhra taktéž propadá Pořadateli.
Pořadatel předá jednotlivé denní výhry Výhercům nejpozději do 15 pracovních dní poté, co mu byly ze
strany Výherců sděleny jejich doručovací údajů.
8. Účast ve Slosování o Hlavní cenu - 1x osobní automobil Mercedes Benz:
Výherce Hlavní ceny určí náhodný výběr ze
•
všech platných registrací Soutěžních nákupů prostřednictvím SMS ve Hře o denní výhry po Dobu
trvání Soutěže pro Soutěžící;
•
všech Soutěžních nákupů provedených během Doby trvání Soutěže současně Soutěžící při
Soutěžním nákupu uplatní svou MOL zákaznickou kartu (ať už fyzicky či v aplikaci MOL Go),
přičemž se jedná o Soutěžícího, který do Soutěže vstoupil prostřednictvím aplikace MOL Go a to
ve kterémkoli momentu v rámci Doby trvání Soutěže. Tomuto Soutěžícímu jsou do Slosování o
Hlavní cenu zařazeny všechny jeho Soutěžní nákupy učiněné během Doby trvání Soutěže i před
tím než provedl registraci prostřednictvím MOL Go.
Losování proběhne 10. 10. 2022. Nejpozději do 4 pracovních dní budou na stránkách
molprogram.cz/soutez a v aplikaci MOL Go uveřejněni vylosovaní Soutěžící, a to pouze
v pseudonymizovaném formátu. Výhra Soutěžícímu náleží, tj. Soutěžící se stává Výhercem, až na
základě rozhodnutí Pořadatele, a to po kompletní kontrole soutěžního vstupu a dodržení pravidel
Soutěže. Výhercem se stává ten Soutěžící, na nějž je registrován kontaktní email, kterým se registroval
do MOL Go případně mu bylo přiděleno telefonní číslo, z nějž odeslal soutěžní SMS.
Pro oznámení o umístění na výherní pozici bude použito telefonní číslo, z něhož byla výherní SMS
odeslána případně email, pod kterým je Soutěžící registrován v MOL Go. Výherce bude kontaktován
výherním telefonátem a následně také případně Výherní SMS oznamující výhru (dále jen Výherní SMS)
/ výherním emailem. Výherní telefonát / Výherní SMS / Výherní email bude na Výherce směřován v den
Slosování a v následujících 3 pracovních dnech.
Součástí Slosování bude losování čtyř náhradníků pro Hlavní cenu, a to pro případ, že první vylosovaný
Výherce Hlavní ceny nesplní veškeré výše uvedené podmínky nebo nebude dodrženo některé z dalších
pravidel Soutěže případně bude Výherce nekontaktní. Náhradníci nastupují na pořadí Výherce při jeho
vyřazení v pořadí, v němž byli vylosováni.
Po ověření splnění všech výše uvedených podmínek a rozhodnutí Pořadatele bude Výherce uveřejněn
na stránkách molprogram.cz/soutez, v aplikaci MOL Go a v dalších sdělovacích prostředcích viz níže.
Pořadatel prohlašuje, že Hlavní cena je limitované specifické vozidlo vyráběné přímo na míru pro
Pořadatele za účelem následného předání Výherci Soutěže. Výherce bere na vědomí, že Hlavní cena
bude Výherci předána po zajištění všech administrativních procesů ze strany Pořadatele tak, aby
Výherce mohl být registrován jako vlastník Hlavní ceny na registru vozidel a mohl Hlavní cenu využívat.
Výherce bere na vědomí, že tyto procesy budou započaty až momentem potvrzení splnění podmínek
pro Výhru z jeho strany. Výherce se převzetím výhry zavazuje, že uvedený osobní automobil bude on
osobně nebo jeho osoba blízká užívat min. 2 roky ode dne jeho převzetí a tento osobní automobil po tuto
dobu neprodá ani nesmění za jiné zboží. MOL jakožto Pořadatel neposkytuje Výherci Hlavní ceny
záruku za funkčnost a jakost Hlavní ceny.
Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel je v souvislosti s předáním Hlavní ceny, pokud
se Soutěžící stane Výhercem Hlavní ceny, oprávněn pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či
obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (filmový záznam, video, fotografie,
písmo, hlas apod.) a to včetně účasti Výherce v televizním pořadu při předání výhry včetně zveřejnění
osobních údajů Výherce Hlavní ceny v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně
název obce) ve sdělovacích prostředcích, na internetu, sociálních sítích nebo v propagačních
materiálech a na produktech Pořadatele, dále na např.: molprogram.cz, molcesko.cz,
facebook.com/molcesko,
https://www.linkedin.com/company/molcesko/,
https://instagram.com/mol_cesko v aplikacích pořadatele MOL Go, eSmile, Plugee a v časopise
Panorama, a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů.
9. Doprovodná letní kampaň na paliva pro členy MOL programu

V případě, že člen MOL zákaznického programu nakoupí jakékoli zboží nebo služby na
vybrané Čerpací stanici zahrnuté do této Soutěže v hodnotě minimálně 1000 Kč a současně
při takovém nákupu uplatní svou MOL zákaznickou kartu, bude členovi MOL programu za
provedený nákup obratem připsáno dvojnásobek bodů na MOL zákaznickou kartu než mu dle
pravidel MOL programu za taková nákup náleží. Tato letní kampaň trvá po dobu trvání této
Soutěže (nebude-li kampaň prodloužena). Doplatek u akční nabídky na paliva je člen MOL
programu oprávněn uhradit v hotovosti nebo bankovními platebními kartami; úhrada kartou
CCS a palivovými kartami MOL Group, UTA, DKV a DKV co-brandovaná, E100 je vyloučena.
10. Kontaktní informace:
Telefonická infolinka k Soutěži na území České republiky je v provozu v pracovní dny od 09:00 do 17:00
na tel.
+420 840 110 030. E-mailová adresa pro dotazy k Soutěži: soutez@molcesko.cz.

11. Další podmínky vztahující se na všechny části Soutěže:
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo jakékoli výhry v Soutěži peněžní či jakékoli jiné plnění.
Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak zavázán a Soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která
jsou uvedena v těchto pravidlech. Záruky na zboží získané v rámci Soutěže se řídí podmínkami jeho
dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.
Jakákoli výhra v Soutěži není právě vymahatelná. Nepřevzaté výhry v Soutěži propadají Pořadateli.
Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost
technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se
sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro Soutěžící ani za
poškození a škody na počítačovém vybavení Soutěžícího a dalších osob v souvislosti s účastí v
Soutěži či se stahováním materiálů v rámci této Soutěže Pořadatel neodpovídá
O jakýchkoli námitkách v rámci Soutěže (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů)
rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit
dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její
pravidla kromě části pravidel týkajících se ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání
a tím způsobem, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná
pravidla. Právo Pořadatele ukončit Soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, kdy z
jakýchkoli důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či
nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné, nebo z jiných technických,
organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a
řádný průběh Soutěže, a/nebo pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry,
falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou
mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný
průběh Soutěže.
Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry v Soutěži k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné
překážce vzniklé nezávisle na vůli Pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli níž nebude možné zajistit
předání výhry, nemá výherce nárok na předání další, tedy náhradní, výhry. Mezi zásahy vyšší moci
patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.
Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo
vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže, pokud by takový Soutěžící porušoval její pravidla, a
to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout.
Případné námitky proti průběhu Soutěže se zasílají písemně na adresu sídla Pořadatele uvedenou v
těchto pravidlech, a to do 3 pracovních dnů od ukončení Soutěže (námitky podané později nebudou
brány v potaz). Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.
Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách Soutěžemolprogram.cz/soutez, v rámci
aplikace MOL Go a na příslušných Čerpacích stanicích zapojených do této Soutěže. Pravidla mohou
být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato
úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným
užíváním výher ze Soutěže. Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly Soutěže a
zavazuje se je plně dodržovat.

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 8. 2022

