
Podmínky pro Účast v Soutěži: CST — Ajax Amsterdam

1. Organizátor
Organizátoři této soutěže jsou Maxxis International GmbH,
Kaddenbusch 31, 25578 Dageling / Německo (“CST”) a Delticom AG, Brühlstraße 11, 
30169 Hannover/ Německo (“Delticom”).

2. Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit pouze zletilé osoby. K účasti v soutěži musí 
účastníci během propagačního období zakoupit minimálně 4 pneumatiky značky CST a
musí zadat své plné jméno a kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní 
číslo) do formuláře zadané objednávky a zaškrtnout políčko vedle možnosti "Účast
na propagaci". 

Zaměstnanci  Maxxis (CST)a Delticom nebo přidružených společností ve znění §§ 15
ff. německého zákona o korporacích a jejich příbuzných, jakož i další osoby 
podílející se na koncepci a realizaci této soutěže jsou vyloučeny z účasti.

Účastník odpovídá za správnost svých osobních a kontaktních údajů, zejména e-
mailu a poštovní adresy. Účastí soutěže účastník přijímá tyto podmínky účasti. 
Opakovaná účast v této soutěži není možná.

3. Doba Propagace
Doba propagace je od 30. března do 31. května 2018.

4. Ceny 
Následující cena bude rozdělena mezi všechny účastníky:

1x2 lístky na domácí utkání Ajax Amsterdam (2018/19 sezóna) včetně ubytování 
dvou nocí v Amsterdamu, Nizozemsko. Cesta tam a zpět není zahrnuta.

Tombola je organizována společností Delticom. Výměna cen je vyloučena. Ceny 
nelze převádět ani vyplácet v hotovosti. Každý vítěz je zodpovědný za svou 
fyzickou kondici. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za fyzickou kondici 
vítěze, když vyplatí cenu.

5. Oznámení Vítězů
Vítězové budou ohlášeni prostřednictvím e-mailu brzy po tombole. V souvislosti 
se soutěží mají Maxxis (CST) a Delticom právo zasílat údaje vítězů 
spolupracujícím partnerům za účelem usnadnění oznámení a doručení ceny. Pokud se
vítěz neozve společnosti Delticom do 1 týdne poté, co byl informován o své 
výhře, pak jeho nárok na cenu zanikne bez náhrady. Datum cesty je pevně 
stanoveno, což znamená, že cena propadne bez náhrady, pokud vítěz není schopen 
podstoupit jízdu ve výše uvedeném datu.

6. Zpracování Cen
Zpracování cen se provádí výhradně v přímém kontaktu mezi vítězem a 
spolupracovníkem nebo pověřeným operátorem zájezdu. Neexistuje nárok na 
konkrétní den cesty. Není-li cesta uskutečněna k datu stanovenému partnerem nebo
operátorem cesty, neexistuje nárok na cenu. Po potvrzení účasti na cestě, je 
vítěz subjektem těchto cestovních podmínek provozovatele zájezdu. Cesta směrem 
tam a zpět (letiště, nádraží apod.) je na náklady vítěze. Totéž platí pro 
veškeré náklady vzniklé během cesty (minibar, telefon atd.). Hodnota cesty je 
založena na nejdražším čase cestování a je proto předmětem sezónních odchylek 
kolísání měn v závislosti na době poskytování a využití cesty.

7. Zneužití
V případě podezření, že šance na vítězství byly zhoršeny v důsledku manipulace 
nebo jiného nesprávného nebo nespravedlivého prostředku, Maxxis (CST) a Delticom
si vyhrazují právo vyloučit účastníky, stáhnout nebo požadovat vrácení již 
udělených cen a určit náhradní vítěze.

 
8. Omezení Odpovědnosti



Maxxis (CST) a společnost Delticom neodpovídají za technické poruchy, zejména 
při selhání telekomunikačních spojení nebo počítačů. Společnost Maxxis (CST) a 
společnost Delticom si vyhrazují právo kdykoli a bez předchozího oznámení a bez 
uvedení důvodů zrušit nebo ukončit soutěž. Společnost Maxxis (CST) a společnost 
Delticom nenesou odpovědnost za platební neschopnost spolupracujícího partnera a
následné následky pro provedení a zpracování soutěže. Maxxis (CST) a Delticom 
navíc jsou odpovědné pouze za škody způsobené úmyslem a hrubou nedbalostí nebo 
nedbalostí hlavních povinností této smlouvy; to se netýká poškození těla, života
nebo zdraví.

9. Ochrana dat
Aby se účastník soutěže mohl účastnit, musí se registrovat osobně. Registraci 
nemusí provádět třetí strana. Registrací účastník výslovně souhlasí s tím, že 
Maxxis (CST) a Delticom mají právo uchovávat informace požadované pro danou 
soutěž po dobu trvání soutěže a za účelem provádění soutěže předávání informací 
příslušnému  spolupracujícímu partnerovi, který může také uchovávat osobní údaje
po dobu trvání soutěže. Informace poskytnuté účastníkem o této soutěži budou - 
pokud účastník výslovně neoznámí jinak - pouze pro účely soutěže a budou 
následně smazány a nebudou předány třetím osobám. Dále účastník souhlasí s tím, 
že v případě výhry bude jeho jméno zveřejněno společností Maxxis (CST) nebo 
Delticom nebo přidruženou společností. Účastník má právo odvolat svůj souhlas s 
ukládáním údajů a tím odvolat svou účast v soutěži zasláním písemného prohlášení
společnosti Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover / Německo nebo e-mailu 
na adresu info@delti.com.

10. Různé

10.1 Neexistuje právo na odvolání.

10.2 Tyto účastnické podmínky a celý právní vztah mezi účastníky a společností 
Maxxis (CST) podléhají výlučně právu Spolkové republiky Německo

10.3 V případě neplatnosti jakéhokoli ustanovení o podmínkách účasti nebude 
platnost zbývajících ustanovení dotčena. Namísto neplatného ustanovení budou 
nahrazena ustanoveními, která mají nejpodobnější význam a účel. To platí pro 
případ, že tyto zúčastněné podmínky obsahují neúmyslnou mezeru.
   
10.4 Místem smluvního plnění a výlučné soudní pravomoci je Hannover, za 
předpokladu, že dohoda týkající se této skutečnosti je právně přípustná.


