PRAVIDLA S
1.

Název spotřebitelské akce:
„Za dobrodružstvím“ je spotřebitelská
probíhá na vybraných čerpacích stanicích
akce je možné zakoupit za zvýhodněnou
Produkt) za podmínek uvedených níže. Ú
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, k
jen Akce)

2.

Pořadatel akce:
Pořadatelem akce je společnost MOL Če
Praha 1, IČ: 49450301 (dále jen Pořadate

3.

Termín konání Akce:
Akce probíhá na čerpacích stanicích M
uvedených v seznamu na webových strán
nebo do vyčerpání zásob Produktů. P
seznam ČS.

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

4.
Podmínky účasti v akci:
akce:
“ je spotřebitelská akce určená
pro zákazníky
če
A) Nákup Produktu
(„bez karty“)
Pokud účastník akce (dále jen Zákazní
čerpacích stanicích MOL na území
České republiky
a) do osobních automobilů minimálně
jen PHM);
pit za zvýhodněnou cenu některý
z produktů Husk
b) do nákladních automobilů (t. j nákla
k uvedených níže. Účast v této spotřebitelské
3,5 t a při tankování do akci
sudů či je
kan
litrů PHM;
ným dokumentem, který závazně
a vkoupit
plném
rozsahu
má možnost
Produkty
za zvýhod

K nákupu každého Produktu za zvýhod
je nutné splnit podmínku zakoupení min

B) Nákup Produktu s MOL zákaznickou
V případě, že je Zákazník držitelem
zvýhodněnou prodejní cenu „s kartou“
na ČS:
a) do osobních automobilů minimálně

společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem
1 (dále jen Pořadatel).

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE
Název spotřebitelské akce:
SPOTŘEBITELSKÉ
„Za dobrodružstvím“ PRAVIDLA
je spotřebitelská
akce určená AKCE
pro zákazníky čerpacích stanic MOL, která
probíhá na vybraných čerpacích stanicích MOL na území České republiky. V rámci této spotřebitelské
Názevakce
spotřebitelské
akce: za zvýhodněnou cenu některý z produktů Husky uvedených níže (dále jen
je možné zakoupit
„Za dobrodružstvím“
je spotřebitelská
akce
určená
zákazníky čerpacích
stanic MOL, která
Produkt) za podmínek
uvedených níže.
Účast
v tétopro
spotřebitelské
akci je dobrovolná.
probíhá na vybraných čerpacích stanicích MOL na území České republiky. V rámci této spotřebitelské
akce Tato
je možné
zakoupit
za zvýhodněnou
cenu
některý
z produktů
Husky
uvedených
(dáleakce
jen (dále
pravidla
jsou jediným
dokumentem,
který
závazně
a v plném
rozsahu
stanoví níže
pravidla
Produkt)
za podmínek uvedených níže. Účast v této spotřebitelské akci je dobrovolná.
jen Akce).

1.
1.

jsou
jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla akce (dále
2.Tato pravidla
Pořadatel
Akce:
jen Akce).
Pořadatelem Akce je společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00
Praha 1, IČ: 49450301 (dále jen Pořadatel).
2.
Pořadatel Akce:
Akce jeAkce:
společnost MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00
3.Pořadatelem
Termín konání
PrahaAkce
1, IČ:probíhá
49450301
jen Pořadatel).
na (dále
čerpacích
stanicích MOL označených plakáty a letáky „Za dobrodružstvím“ a
uvedených v seznamu na webových stránkách www.molcesko.cz (dále jen ČS), a to do 31. 7. 2019
3.
Termín
konání
Akce:
nebo
do vyčerpání
zásob Produktů. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit dobu konání Akce a seznam
Akce ČS.
probíhá na čerpacích stanicích MOL označených plakáty a letáky „Za dobrodružstvím“ a
uvedených v seznamu na webových stránkách www.molcesko.cz (dále jen ČS), a to do 31. 7. 2019
do vyčerpání
zásob
Produktů. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit dobu konání Akce a seznam
4.neboPodmínky
účasti
v Akci:
ČS.
A) Nákup Produktů bez MOL zákaznické karty („bez karty“)
4.
Podmínky
účasti
v Akci:
Účastník
Akce
(dále jen Zákazník) má možnost zakoupit Produkty za zvýhodněné ceny „bez karty“
(uvedené u jednotlivých Produktů).
A) Nákup Produktů bez MOL zákaznické karty („bez karty“)
Účastník
Akce
(dále jen
Zákazník)
má možnost
zakoupit
Produkty za zvýhodněné ceny „bez karty“
B) Nákup
Produktů
s MOL
zákaznickou
kartou
(„s kartou“)
(uvedené
u jednotlivých
Zákazník,
který je Produktů).
držitelem MOL zákaznické karty, má možnost zakoupit Produkty za zvýhodněné
ceny „s kartou“ (uvedené u jednotlivých Produktů).
B) Nákup Produktů s MOL zákaznickou kartou („s kartou“)
Zákazník,
který každého
je držitelem
MOL za
zákaznické
karty,cenu
má možnost
zakoupit
Produkty
za MOL
zvýhodněné
K nákupu
Produktu
zvýhodněnou
„s kartou“
je nutné
předložit
zákaznickou
ceny „s
kartou“
u jednotlivých
Produktů).
kartu
před(uvedené
provedením
platby. Podmínkou
nákupu Produktu také je, aby měl Zákazník na zákaznické
kartě MOL odpovídající množství bodů (uvedené u vybraného Produktu), které bude odečteno při
K nákupu
každého
nákupu
tohoto Produktu
Produktu.za zvýhodněnou cenu „s kartou“ je nutné předložit MOL zákaznickou
kartu před provedením platby. Podmínkou nákupu Produktu také je, aby měl Zákazník na zákaznické
kartě Produkty
MOL odpovídající
množství bodů
které budezásob
odečteno
při
lze za zvýhodněné
ceny (uvedené
zakoupit u
dovybraného
31. 7. 2019Produktu),
nebo do vyčerpání
konkrétních
nákupu
tohoto Produktu.
Produktů.
Produkty
lzeza
zaProdukty
zvýhodněné
ceny zakoupit
31. 7. 2019
nebo do platební
vyčerpání
zásob konkrétních
Platbu
lze provést
pouze vdo
hotovosti
či bankovní
kartou.
Produktů.
Na konkrétní ČS lze bezprostředně po splnění podmínek pro účast v Akci zakoupit pouze
Platbu
za Produkty
provést
pouze
v hotovosti
či bankovní platební kartou.
Produkt,
který lze
je na
dané ČS
v dané
chvíli dostupný.

5.
6.

7.

ČS lzezakoupit
bezprostředně
po splnění
podmínek
účast v Akci
zakoupit uvedenou
pouze
5.Na konkrétní
Produkty nelze
za standardní
maloobchodní
cenupro
doporučenou
dodavatelem
u
Produkt,
který je produktů,
na dané ČS
dané
chvíli podmínek
dostupný.Akce popsaných v těchto pravidlech.
jednotlivých
tedyv bez
splnění
6.
Odpovědnost Pořadatele za případné vady Produktů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
Produkty
nelzeSb.,
zakoupit
za standardní
cenu předpisů,
doporučenou
dodavatelem
89/2012
občanský
zákoník, vemaloobchodní
znění pozdějších
a dalšími
právnímiuvedenou
předpisy uČeské
jednotlivých
produktů,
tedy Produktů
bez splnění
popsaných
v těchto do
pravidlech.
republiky.
Reklamaci
lzepodmínek
uplatnit naAkce
kterékoliv
ČS zapojené
Akce. Pro převzetí reklamace
Odpovědnost
případné
vadypříslušného
Produktů se
řídí příslušnými
k vyřízeníPořadatele
je potřeba za
předložit
originál
pokladního
dokladu ustanoveními
a reklamovanýzákona
Produkt.č. První
89/2012
Sb., občanský
ve proběhne
znění pozdějších
předpisů,
dalšími právními
České
posouzení
v rámci zákoník,
reklamace
přímo na
ČS a va případě
zjevného předpisy
poškození
Produktu
republiky.
Reklamaci
Produktů
lze uplatnit
na kterékoliv
ČS
zapojené
do do
Akce.
Pro ode
převzetí
reklamace
Zákazníkem
bude
reklamace
zamítnuta.
Reklamace
bude
vyřízena
30 dnů
dne jejího
uplatnění.
je potřeba
originál
příslušného a
pokladního
dokladu
a reklamovaný
Produkt. ke
Prvnívzniku
7.k vyřízení
V případě,
že předložit
dojde mezi
Pořadatelem
Zákazníkem,
který
je spotřebitelem,
posouzení
v rámci reklamace
proběhne
přímo
na ČS a který
v případě
zjevného
poškození
Produktu
spotřebitelského
sporu z kupní
smlouvy
k Produktu,
se nepodaří
vyřešit
vzájemnou
dohodou,
Zákazníkem bude reklamace zamítnuta. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
V případě, že dojde mezi Pořadatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku
M:\CORP_Legal\MARKETING
a KOMUNIKACE\SOUTĚŽ\2019_Husky\pravidla
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy k Produktu,
který se nepodaří
vyřešit vzájemnou dohodou,
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PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

1.
Název spotřebitelské akce:
může „Za
tento
Zákazník podatje návrh
na mimosoudní
řešeníprotakového
sporu
určenému
dobrodružstvím“
spotřebitelská
akce určená
zákazníky
čerpacích
stanicsubjektu
MOL, která
mimosoudního
spotřebitelských
sporů, kterým
probíhá nařešení
vybraných
čerpacích stanicích
MOL je
na území České republiky. V rámci této spotřebitelské
Českáakce
obchodní
inspekce
je možné
zakoupit za zvýhodněnou cenu některý z produktů Husky uvedených níže (dále jen
Ústřední
inspektorát
- oddělení
ADR
Produkt)
za podmínek
uvedených
níže. Účast v této spotřebitelské akci je dobrovolná.
Štěpánská 15
120 00
Praha
2
Tato
pravidla
jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla akce (dále
Email:jen
adr@coi.cz
Akce).
Web: adr.coi.cz
si vyhrazuje
2.Pořadatel
Pořadatel
Akce: právo kdykoliv Akci zrušit bez udání důvodu nebo upravit tato pravidla, o nichž
bude Pořadatelem
informovat Zákazníky
stejným způsobem
jakorepublika,
o jejím vyhlášení.
je v průběhu
Akce
Akce je společnost
MOL Česká
s.r.o., se Pořadatel
sídlem Purkyňova
2121/3,
110 00
oprávněn
změny (dále
nabízených
Produktů, barev Produktů i uvedených cen. Vyobrazení
Prahaprovádět
1, IČ: 49450301
jen Pořadatel).
jednotlivých Produktů na materiálech k Akci je pouze ilustrativní. Dostupné barvy nabízených Produktů
v jednotlivých
prodejnách lišit. Informace o dostupných barvách žádejte u obsluhy ČS.
3.se mohou
Termín
konání Akce:
Pořadatel
vyhrazuje
právo ukončit
Akci před
uvedeným
datem
ukončení
v případě
Akce siprobíhá
na čerpacích
stanicích
MOL výše
označených
plakáty
a letáky
„Za Akce
dobrodružstvím“
a
vyčerpání
zásob Produktů
před
datem.stránkách www.molcesko.cz (dále jen ČS), a to do 31. 7. 2019
uvedených
v seznamu
na tímto
webových
Prodejnebo
Produktů
za zvýhodněnou
cenu je ze
strany Pořadatele
nezávazný.
Na účast
do vyčerpání
zásob Produktů.
Pořadatel
si vyhrazujedobrovolný
právo měnitadobu
konání Akce
a seznam
v AkciČS.
a na zakoupení Produktu za zvýhodněnou cenu není právní nárok. Zákazník se Akce účastní
s vědomím, že nemůže za zvýhodněnou cenu zakoupit Produkty v celkovém rozsahu ani v jednotlivých
v hodnotě
vyšší
nebo ve větším množství, než jaké určí Pořadatel, ani není oprávněn
4.případech
Podmínky
účasti
v Akci:
požadovat místo Produktů peněžité plnění.
MOL
zákaznický
program
po dobu Akce
omezení.
A) Nákup
Produktů
bezprobíhá
MOL zákaznické
karty bez
(„bez
karty“) Při nákupu Produktů za cenu „bez
karty“Účastník
a bez uplatnění
bodů
MOL zákaznické
karty jsou
členům
MOL zákaznického
přikarty“
Akce (dále
jenz Zákazník)
má možnost
zakoupit
Produkty
za zvýhodněnéprogramu
ceny „bez
předložení
MOLu jednotlivých
zákaznické karty
za Produkty připisovány body. Body však nejsou připisovány při
(uvedené
Produktů).
nákupu Produktů za zvýhodněnou prodejní cenu „s kartou“ (při uplatnění bodů z karty).
Účastí
v AkciProduktů
projevuje každý
svůj souhlas
s těmito
pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
B) Nákup
s MOLZákazník
zákaznickou
kartou („s
kartou“)
Z účasti
v Akci jsou
osoby
podílející
se nakarty,
správě
a jejichProdukty
rodinní příslušníci,
Zákazník,
kterývyloučeny
je držitelem
MOL
zákaznické
máprovozu
možnostČS
zakoupit
za zvýhodněné
jejich ceny
zaměstnanci
rodinní příslušníci
těchtoProduktů).
zaměstnanců. Pro vyloučení pochybností, zaměstnanci
„s kartou“a (uvedené
u jednotlivých
Pořadatele a dalších společností Skupiny MOL se mohou Akce zúčastnit.
Tato pravidla
vstupují
v platnost
a nabývají
účinnosti dne
1. „s
4. 2019.
K nákupu
každého
Produktu
za zvýhodněnou
cenu
kartou“ je nutné předložit MOL zákaznickou
kartu před provedením platby. Podmínkou nákupu Produktu také je, aby měl Zákazník na zákaznické
kartě MOL odpovídající množství bodů (uvedené u vybraného Produktu), které bude odečteno při
nákupu tohoto Produktu.
Produkty lze za zvýhodněné ceny zakoupit do 31. 7. 2019 nebo do vyčerpání zásob konkrétních
Produktů.
Platbu za Produkty lze provést pouze v hotovosti či bankovní platební kartou.
Na konkrétní ČS lze bezprostředně po splnění podmínek pro účast v Akci zakoupit pouze
Produkt, který je na dané ČS v dané chvíli dostupný.
5.
6.

7.

Produkty nelze zakoupit za standardní maloobchodní cenu doporučenou dodavatelem uvedenou u
jednotlivých produktů, tedy bez splnění podmínek Akce popsaných v těchto pravidlech.
Odpovědnost Pořadatele za případné vady Produktů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České
republiky. Reklamaci Produktů lze uplatnit na kterékoliv ČS zapojené do Akce. Pro převzetí reklamace
k vyřízení je potřeba předložit originál příslušného pokladního dokladu a reklamovaný Produkt. První
posouzení v rámci reklamace proběhne přímo na ČS a v případě zjevného poškození Produktu
Zákazníkem bude reklamace zamítnuta. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
V případě, že dojde mezi Pořadatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy k Produktu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou,
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PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE
1.
Název spotřebitelské akce:
Seznam Produktů:
„Za dobrodružstvím“ je spotřebitelská akce určená pro zákazníky čerpacích stanic MOL, která
probíhá na vybraných čerpacích stanicích MOL na území České republiky. V rámci této spotřebitelské
akce je možné zakoupit za zvýhodněnou cenu některý z produktů Husky uvedených níže (dále jen
Doporučená
Produkt) za podmínek uvedených
níže. Účast v této spotřebitelské akci je dobrovolná. Potřebné
Prodejní cena
Prodejní cena
maloobchodní
body (které se
bez MOL
s MOL
cena určená
budou
Tato pravidla jsou jediným dokumentem,
který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla
akce (dále
zákaznické
zákaznickou
SAP ID
dodavatelem
odečítat) k
jen Akce).Produkt
karty v rámci
kartou v rámci
v Kč vč. DPH
ceně s MOL
Akce v Kč vč.
Akce v Kč vč.
(tzv. běžná
zákaznickou
2.
Pořadatel Akce:
DPH
DPH
cena)
kartou110 00
Pořadatelem Akce je společnost MOL
Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3,
Praha 1, IČ: 49450301 (dále jen Pořadatel).
83010662 Sportovní taška GRAPE 60 L
1 290 Kč
699 Kč
349 Kč
1 450
3.
Termín konání Akce:
83010660 Turistický
batoh na
Stingy
28 L
Kč a letáky 389
1 650 a
Akce probíhá
čerpacích
stanicích1 390
MOLKčoznačených 779
plakáty
„ZaKč
dobrodružstvím“
Samonafukovací karimatka
ČS),Kč
a to do 31. 17.800
2019
83010658 uvedených v seznamu na webových stránkách
1 590 Kč www.molcesko.cz
869 Kč (dále jen 439
FUZZY
3,5vyčerpání zásob Produktů. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit dobu konání Akce a seznam
nebo do
ČS. pytel MONTI -11 °C
83010656 Spací
2 090 Kč
999 Kč
499 Kč
2 100
Turistický batoh PROSTY
83010659
1 490 Kč
799 Kč
399 Kč
1 700
4.
Podmínky účasti v Akci:
NEW 28 L
83010663A)Taška
přes
ramenobez
MILD
2,5zákaznické
L
590
Kč(„bez karty“)299 Kč
149 Kč
650
Nákup
Produktů
MOL
karty
Kempingová
deka
COVERY
Účastník Akce
(dále
jen Zákazník) má možnost zakoupit Produkty za zvýhodněné ceny „bez karty“
83010664
480 Kč
269 Kč
139 Kč
550
130
(uvedené u jednotlivých Produktů).
83010665 Čelová svítilna SANDRA
749 Kč
399 Kč
199 Kč
850
B) Nákup Produktů s MOL zákaznickou kartou („s kartou“)
Ručník z mikrovlákna JACK
za zvýhodněné
83010666 Zákazník, který je držitelem MOL zákaznické
269 Kč karty, má možnost
169 Kč zakoupit Produkty
89 Kč
350
vel. L
ceny „s kartou“ (uvedené u jednotlivých Produktů).
83010667 Trekingové hole SCOPE
1 190 Kč
599 Kč
299 Kč
1 250
K
nákupu
každého
Produktu
za
zvýhodněnou
cenu
„s
kartou“
je
nutné
předložit
MOL
zákaznickou
Dětský spací pytel KIDS
83010657
1 490 Kč
899 Kč
449 Kč
1 900
kartu před
provedením platby. Podmínkou nákupu Produktu také je, aby měl Zákazník na zákaznické
MAGIC
-12 °C
kartě MOL
(uvedené
u vybraného
které
83010661 Dětský
batohodpovídající
SPRING 12 Lmnožství bodů790
Kč
399 KčProduktu), 199
Kčbude odečteno
850 při
nákupu tohoto Produktu.
Produkty lze za zvýhodněné ceny zakoupit do 31. 7. 2019 nebo do vyčerpání zásob konkrétních
Produktů.
Platbu za Produkty lze provést pouze v hotovosti či bankovní platební kartou.
Na konkrétní ČS lze bezprostředně po splnění podmínek pro účast v Akci zakoupit pouze
Produkt, který je na dané ČS v dané chvíli dostupný.
5.
6.

7.

Produkty nelze zakoupit za standardní maloobchodní cenu doporučenou dodavatelem uvedenou u
jednotlivých produktů, tedy bez splnění podmínek Akce popsaných v těchto pravidlech.
Odpovědnost Pořadatele za případné vady Produktů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České
republiky. Reklamaci Produktů lze uplatnit na kterékoliv ČS zapojené do Akce. Pro převzetí reklamace
k vyřízení je potřeba předložit originál příslušného pokladního dokladu a reklamovaný Produkt. První
posouzení v rámci reklamace proběhne přímo na ČS a v případě zjevného poškození Produktu
Zákazníkem bude reklamace zamítnuta. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
V případě, že dojde mezi Pořadatelem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy k Produktu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou,
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