
 
 

 
„SOUTĚŽ O SKÚTR“  

soutěžní pravidla 
 

 
Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., připravila za podpory V.D.O. MOTO soutěž o „SKÚTR“ 
(dále jen jako „soutěž“). 
 
O co soutěžíme: 
  
Hlavní výhra: Scooter Model XT50QT-13 4-takt 
 
Systém soutěže:  
 
Soutěž probíhá v termínu 1. 10. 2011 – 30. 11. 2011. 

• Zapojit se do soutěže může každý cestující, který: 

- dosáhl 18 let (v případě osob mladších 18 let, je třeba souhlas zákonného zástupce) 
- použije při platbě na dálkových linkách (linky č. 411420, 411430, 411450, 421232, 

421292, 481100, 481650) společnosti Autobusy Karlovy Vary,  a.s. Čipovou kartu AKV 
- cestuje ze zastávek v Karlovarském kraji do Prahy nebo Plzně nebo opačným směrem 
- cestuje ze zastávek Perštejn, Klášterec nad Ohří, Kadaň do Prahy nebo opačným směrem 

• Výherce bude určen náhodným vylosováním dne 12. 12. 2011 v místě sídla organizátora. 
• Cestující má právo být ze soutěže na vlastní žádost vyřazen. 
• Výherce bude organizátorem požádán o souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů 

 v rozsahu jméno, příjmení a město na stránkách společnosti. 
 
Organizátor 

Organizátorem soutěže je společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., sídlem Sportovní 4, 360 09 
Karlovy Vary, IČ:25332473, DIČ:CZ25332473, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 926. 
 
 
Podmínky účasti v soutěži a předání výher: 
 
Zúčastnit se mohou všechny osoby bez rozdílu. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které 
jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo 
spolupracující na soutěži. 
 
Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je 
vyloučeno. Výhru nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené 
organizátorem, možnost čerpat výhru zaniká. Stanovená lhůta organizátorem pro čerpání výhry je 1 
měsíc od slosování. 
 
 



 
 

 
 
 
Uveřejnění pravidel soutěže: 
 
Pravidla soutěže vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách 
www.autobusy-kv.cz 
Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.   
 
 
Oprávnění organizátora: 
 
Organizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, 
jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, 
přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí 
platným právem České republiky. 


