
 
PRAVIDLA AKCE „Festival praktické elegance“ 

 
(„Akce“) 

 
1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE 
 
1.1 Pořadatelem Akce je Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 28399757, se sídlem Praha 5, 

Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138784 („Pořadatel“). 

 
1.2 Akce bude probíhat od 11. 5. 2018 00:00 hod. do 15. 7. 2018 7:00 hod. („Doba konání Akce“). 
 
1.3.1 Koncept Akce spočívá v možnosti testovací výpůjčky nejnovější verze osobního automobilu 

Hyundai i30 Fastback („Vozidlo“) až na dobu 48 hodin („Výpůjčka“). V případě výpůjčky 
Vozidla ve čtvrtek po 12:00 hod. musí být Vozidlo vždy vráceno nejpozději do nejbližší soboty 

12:00 hod. V případě výpůjčky Vozidla v pátek musí být Vozidlo vráceno nejpozději do 

nejbližšího pondělí 12:00 hod. Dle časových možností a uvážení příslušného Dealera (ve smyslu 
článku 1.4 níže) je možné Výpůjčku výjimečně zkrátit či ji po dohodě absolvovat v jiném 

časovém intervalu. Registrovat se do Akce je možné od 1. 5. 2018 00:00 hod. do 13. 7. 2018 do 
17:00 hod. či do vyčerpání kapacitních limitů Akce. Poslední standardní Výpůjčku bude možné 

zahájit 13. 7. 2018 a ukončit 16. 7. 2018. 

1.3.2 Vozidlo může být dále ve smyslu článku 1.3.1. zapůjčeno až na dobu 7 dní (168 hodin) 

v případě splnění podmínky uvedené v čl. 2.2. Dle časových možností a uvážení příslušného 
Dealera (ve smyslu článku 1.4 níže) je možné Výpůjčku výjimečně zkrátit či ji po dohodě 

absolvovat v jiném časovém intervalu. Registrovat se do Akce je možné od 1. 5. 2018 00:00 
hod. do 13. 7. 2018 do 17:00 hod. či do vyčerpání kapacitních limitů Akce. Poslední takovou 

Výpůjčku bude možné zahájit 9. 7. 2018 a ukončit 16. 7. 2018. 
 
1.4 Pořadatel pověřil organizačním zajištěním Akce vybrané členy sítě autorizovaných prodejců 

Hyundai v České republice („Dealeři“), kteří jsou povinni poskytnout registrovaným 
účastníkům Akce odpovídající součinnost, zejména Dealeři zajistí bezplatnou Výpůjčku. 
Seznam dealerů, kteří se Akce účastní, bude k dispozici na Webové stránce (viz článek 1.6 
níže). 

 
1.5 Účastník je dále s Dealerem povinen před započetím sjednané doby Výpůjčky uzavřít smlouvu 

o výpůjčce a podepsat výpůjční protokol Vozidla či jiný obdobný smluvní dokument. 
 
1.6 Akce je pořádána na území České republiky a lze se do ní přihlásit prostřednictvím webové 

stránky www.festivalelegance.cz („Webová stránka“). 
 
2. REGISTRACE 
 
2.1 Účastníkem Akce ve smyslu článku 1.3.1 se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s 

platným řidičským oprávněním skupiny B (či jeho ekvivalentem), která je svéprávná a splní 
veškeré podmínky stanovené těmito pravidly, případně právnická osoba, oprávněně zastoupená 

takovou fyzickou osobou, a která je současně vlastníkem či provozovatelem kteréhokoli 

osobního automobilu („Účastník“). 

2.2 Účastníkem Akce ve smyslu článku 1.3.2 se může nad rámec uvedeného v čl. 2.1 stát 
provozovatel nebo vlastník (oprávněně zastoupený fyzickou osobou) osobního automobilu 
tovární značky Hyundai nebo osobního automobilu vyráběného v České republice zařazeného 
do nižší střední třídy, který je registrován na právnickou osobu, která má sídlo v České 
republice, byla založena podle právního řádu České republiky a podrobila se zákonu č 90/2012 
Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tato 

skutečnost bude ověřena na základě předložení technického průkazu osobního automobilu 
Dealerovi. 

 
2.3 Podmínkou účasti v Akci je registrace Účastníka na Webové stránce („Registrační formulář“). 

Dle preferované lokality a termínu Výpůjčky je tak třeba zvolit příslušného Dealera a vyplnit 
veškeré údaje požadované v Registračním formuláři (viz níže v článku 2.3). Informace o 

dostupnosti Vozidla k Výpůjčce u příslušného Dealera budou v Době konání Akce sdělovány 

Účastníkovi prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Registračním formuláři bez 
zbytečného odkladu. V Registračním formuláři uvede Účastník: (i) jméno a příjmení, (ii) 

http://www.festivalelegance.cz/


doručovací adresu na území České republiky, (iii) e-mailovou adresu, (iv) telefonní číslo a (v) 
preferovaný termín Výpůjčky. 

2.4 V Registračním formuláři uvede Účastník: (i) jméno a příjmení, (ii) doručovací adresu na území 
České republiky, (iii) e-mailovou adresu, (iv) telefonní číslo a (v) preferovaný termín Výpůjčky. 

 
 
 
3. PODMÍNKY AKCE 
 
3.1  Úspěšné  provedení  registrace  do  Akce  včetně  potvrzení  termínu  a  místa  Výpůjčky  bude 

Účastníkovi potvrzeno zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, která byla Pořadateli poskytnuta 
v Registračním formuláři („Rezervace“). Do dokončení přezkoumání splnění veškerých 
podmínek Akce stanovených těmito pravidly ze strany Pořadatele a obdržení elektronického 
potvrzení Rezervace dle předchozí věty nevzniká Účastníkovi nárok na Výpůjčku. I po obdržení 
elektronického potvrzení Rezervace je Pořadatel oprávněn Účastníkovi Výpůjčku odepřít, pokud 
zjistí, že došlo k porušení (nesplnění) podmínek Akce či jiných smluvních podmínek 
ujednaných mezi příslušným Dealerem a Účastníkem, nebo z jiného relevantního důvodu 
(omezená kapacita Akce, nedostupnost rezervovaného vozidla, atp.). 

 
3.2 Účast v Akci je dobrovolná. Do Akce je možné se registrovat pouze jedenkrát; toto pravidlo 

platí pro Účastníka. Opakované registrace budou Pořadatelem z Akce vyřazeny. Registrací do 
Akce vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. 

 
3.3 Vozidlo bude při převzetí na začátku doby Výpůjčky k dispozici s plnou nádrží pohonných hmot 

a Účastník Akce je povinen na konci doby Výpůjčky Vozidlo vrátit opět s plnou nádrží 
pohonných hmot. Náklady na pohonné hmoty v době trvání Výpůjčky jdou tedy k tíži 

příslušného Účastníka a nebudou hrazeny ze strany Pořadatele. Vozidlo bude připraveno včetně 
Hyundai pojištění nastaveného dle podmínek určených každým jednotlivým Dealerem. 

 
3.4 Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru nebo v obdobném poměru k 

Pořadateli či jednotlivým Dealerům, osobám účastným na přípravě a organizaci Akce nebo jsou 
sami těmito osobami nebo jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník; Pořadatel je oprávněn tyto osoby z Akce kdykoliv vyloučit. 
 
3.5 Akce je omezená počtem Vozidel i termíny Výpůjček u jednotlivých Dealerů. V případě 

vyčerpání kapacitních limitů Akce může Pořadatel i přes řádné dokončení registrace 
Účastníkovi Výpůjčku odepřít. 

 
3.6 V případě vyčerpání kapacitních limitů Akce může Pořadatel i přes řádné dokončení registrace 

Účastníkovi Výpůjčku odepřít. 
 
3.7 Účastník není oprávněn Vozidlo během Výpůjčky užívat pro komerční účely ani jej využívat za 

účelem jakékoliv publikační činnosti. 
 
3.8 Účastník bere na vědomí, že je povinen dodržet sjednanou dobu Výpůjčky, zejména datum a čas 

vrácení Vozidla Dealerovi, a to pod hrozbou smluvních sankcí ujednaných mezi Účastníkem a 
příslušným Dealerem ve smlouvě o výpůjčce či jiném obdobném smluvním dokumentu. 

 
3.9 Dealer je od Účastníka oprávněn požadovat před započetím sjednané doby Výpůjčky vratnou 

kauci ve výši 10.000 Kč. 
 

4. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU VÝPŮJČKY, DÁRKY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
4.1 Pořadatel či příslušný Dealer budou v případě potřeby konkrétního Účastníka individuálně 

kontaktovat na telefonním čísle či e-mailové adrese Účastníkem poskytnuté Pořadateli v 

Registračním formuláři. K převzetí Vozidla, které je předmětem Výpůjčky, dojde v prodejním 
místě Dealera příslušného k dané Výpůjčce, a to v čase počátku doby Výpůjčky dle článku 1.3 

těchto pravidel, případně v jiném čase určeném dle dohody Účastníka s příslušným Dealerem. 
Účastník se musí dostavit osobně, jinak ztratí nárok na realizaci Výpůjčky. 

 
4.2 Pokud Účastník uvede v Registračním formuláři nebo jinak nepravdivé údaje, Rezervaci 

odmítne nebo mu nebude moci být Dealerem Vozidlo předáno z jakéhokoli jiného důvodu 

(např. Pořadatel či Dealer se opakovaně, tedy dvakrát, neúspěšně pokusí o kontaktování 
Účastníka; Účastník se nedostaví k předání Vozidla; nebo jinak neposkytne Pořadateli či 

Dealerovi potřebnou součinnost atp.), ztrácí nárok na Rezervaci a tato bude na Webové stránce 
bez zbytečného odkladu uvolněna pro využití ze strany jiných potenciálních Účastníků. V 



případě, že v daném termínu a lokalitě nebude o Výpůjčku zájem, Pořadatel je oprávněn ji 
nerealizovat. 

 
4.3 Účastníci budou zveřejněni s uvedením jejich jména, příjmení a obce doručovací adresy na 

Webové stránce a na profilech Pořadatele na sociálních sítích, a to nejdéle po dobu jednoho (1) 
roku po skončení Doby trvání Akce. 

 

 

4.4 Každý Účastník Akce má při splnění všech podmínek stanovených těmito pravidly a smluvně 
sjednaných podmínek Výpůjčky dohodnutých s jednotlivými Dealery nárok na (i) bezplatné 

stanovení aktuální výkupní ceny vozidla Účastníka, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem, 
poskytované příslušným Dealerem, a současně na (ii) dodatečné cenové zvýhodnění (nad rámec 

akčních cen/ nabídek) na zakoupení Vozidla či jiného nového vozidla Hyundai při dokonaném 
odkupu vozidla Účastníka, jehož je vlastníkem nebo provozovatelem, na protiúčet, taktéž 

poskytovanou Dealerem. 

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU 
 
5.1 Registrací do Akce bere Účastník na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, 

doručovací adresy na území České republiky, telefonního kontaktu, e-mailové adresy a případně 

dalších údajů sdělených Pořadateli budou zpracovávány společností Hyundai Motor Czech 
s.r.o., IČO: 28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, jakožto správcem 

osobních údajů, pro účely účasti v Akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Akce a 

případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Současně budou tyto osobní údaje pro 
uvedený účel předávány ke zpracování příslušnému Dealerovi (dle preferencí Účastníka ohledně 

místa realizace Výpůjčky), jejichž úplný aktuální seznam lze nalézt na webových stránkách 
www.hyundai.cz. 

 
5.2 Účastník registrací do Akce souhlasí, že osobní údaje Účastníka budou zpracovány pro 

marketingové účely v souladu s článkem 4.3 pravidel, tedy zejména umístěny v propagačních 
materiálech Pořadatele, na Webové stránce nebo ve sdělovacích prostředcích, po dobu jednoho  
(1) roku ode dne skončení Akce. 

 
5.3 Účastník dále souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Pořadatelem na 

kontaktní údaje poskytnuté v Registračním formuláři. 
 
5.4 Účastník bere na vědomí, že má právo požádat výše v článku 5.1 pravidel uvedeného správce 

osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které 

osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za 

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Účastník má 

právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Účastník, který 

zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s 

ochranou soukromého a osobního života Účastníka, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 

osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení 

nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, 

provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti 

Účastníka podle předchozí věty, má Účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 

údajů (Účastník má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i 

přímo). 
 
5.5 Souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné a Účastník má právo je kdykoliv 

odvolat na adrese Pořadatele. Pokud není uvedeno jinak, udělují se na dobu do odvolání. Pokud 
však Účastník odvolá svůj souhlas dle článku 5.2 pravidel, může to mít za následek vyřazení  
z Akce a odepření Výpůjčky. 

 
5.6 Registrací do Akce projevuje Účastník souhlas s tím, že Pořadatel, případně jím pověřená osoba 

(Dealer), je v souvislosti s předáním Vozidla, které je předmětem Výpůjčky, oprávněn bezplatně 

pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho 
projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na 

internetu (včetně sociálních sítí Pořadatele) nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to 

nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. 
 

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

http://www.hyundai.cz/


6.1 Tato pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na Webové stránce. Některá 
ustanovení těchto pravidel se vztahují pouze na Účastníky, kteří jsou spotřebiteli. 



6.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Akcí kontaktovat též na info@hyundai.cz a 800 800 900. 
 
6.3 Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně Účastníkovi nebo třetí osobě vznikne 

v souvislosti s užíváním Vozidla, které je předmětem Výpůjčky. 
 
6.4 Pořadatel je oprávněn kdykoli kontrolovat podmínky pro účast v Akci a vyloučit kteréhokoliv 

Účastníka pro jednání v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo dle svého 
uvážení vyloučit jakéhokoli Účastníka, u nějž se prokáže oprávněné podezření na spáchání 
podvodného nebo nekalého jednání, zneužití nebo manipulaci průběhu Akce či jednání jiným 
způsobem, který je dle Pořadatele v rozporu s těmito pravidly. 

 
6.5 Pořadatel může tato pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude 

dostupná na Webové stránce. Pořadatel může Akci též odložit, přerušit nebo zrušit; obdobně 

může příslušný Dealer konkrétní Výpůjčku odložit, přerušit nebo zrušit. Každá taková změna 
bude rovněž vyhlášena na Webové stránce a konkrétní Účastník o ní bude, pokud se týká 

konkrétní Výpůjčky, informován e-mailem či telefonicky na kontakty uvedené v Registračním 
formuláři. Změny bude Pořadatel (příslušný Dealer) provádět pouze z mimořádných důvodů, 

zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele (či příslušného Dealera), 
včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel (příslušný Dealer) bude 

vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky. 
 
6.6 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s 

účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní 

inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o 
způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze 

na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. 
Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný 

na internetových stránkách České obchodní inspekce. 
 
6.7 Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit také mimosoudní 

řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce  
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup 
mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím 

řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho 
využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní 

inspekci či na soud. 
 
6.8    Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Akci (včetně 

zejména  např.  funkčnosti  internetu  nebo  e-mailového  spojení  či  telefonického  spojení 

s Účastníkem). 
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