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Tato pravidla upravují podmínky soutěže "Škoda Motorsport eChallenge (Švédsko)" (dále jen 
"soutěž") a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla této soutěže. 

1. Pořadatel a organizátor soutěže  
Pořadatelem soutěže je ŠKODA AUTO a.s. se sídlem na adrese tř. Václava Klementa 869, Mladá 
Boleslav, PSČ 293 01, Česká republika, IČ 00177041, zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3147 (dále jen Pořadatel). 
 
Organizátorem soutěže, který zajišťuje praktické kroky v jejím průběhu, je Autentic Media s.r.o. se 
sídlem na adrese Poupětova 1339/3, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, IČ 04243072, zapsána 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244560 (dále jen 
Organizátor). 
 

2. Čas a místo pořádání soutěže 
Soutěž bude probíhat od 11. 03. 2023 do 15. 03. 2023. Soutěž bude probíhat ve hře DiRT 2.0, a 
to na PC, Playstationu i Xboxu, v klubu ŠKODA ECHALLENGE - 
https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/295041 (dále jen Místo soutěže). Komunikace 
s účastníky bude primárně probíhat prostřednictvím Instagramu, Facebooku nebo e-mailu. 
 

3. Účastníci soutěže 
Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která dosáhla věku 18 let a ovládá angličtinu alespoň na 
základní úrovni. Soutěž se koná po celém světě. Ze soutěže jsou vyřazeny Rusko a Bělorusko.  
 

4. Mechanismus soutěže, určení výherců 
Vítězem se stává hráč, který absolvuje závod ŠKODA Motorsport eChallenge – Švédsko (detaily viz. 
bod 2) s vozem Škoda Fabia Rally2 evo, a jehož celkový čas bude nejrychlejší (výsledky jsou 
zaznamenány ve hře DiRT 2.0). Hráči, kteří se zúčastní této eChallenge s jiným vozem, nebudou mít 
případně nárok na výhru.  

Organizátor soutěže informuje vítěze prostřednictvím soukromých zpráv na Instagramu nebo 
Facebooku v průběhu následujícího pracovního týdne (tzn. 16. 03. 2023 – 23. 03. 2023). Výherce 
bude vyzván k poskytnutí údajů potřebných pro zaslání výhry nebo pro další komunikaci. Pokud 
výherce nebude reagovat, a to ani na opakovaně zaslanou zprávu organizátorem soutěže nebo 
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neposkytne kontaktní údaje do 48 hodin od zaslání zprávy, jeho výhra bez náhrady zaniká. Cena poté 
přechází na dalšího hráče v pořadí, tedy na toho, kdo zajel druhý nejrychlejší čas. Pokud ani tento 
hráč neodpoví či nezašle potřebné údaje do 48 hodin od zaslání zprávy organizátorem soutěže, jeho 
výhra bez náhrady zaniká a přechází na hráče se třetím nejrychlejším časem. Pokud ani ten nesplní 
výše popsané podmínky, cena zaniká a již nepřechází na dalšího hráče v pořadí.   

Účastník svou účastí v soutěži souhlasí s tím, aby byl v případě, že mu vznikne nárok na výhru podle 
tohoto článku, kontaktován Organizátorem za účelem předání výhry prostřednictvím soukromých 
zpráv na sociálních sítích Instagram nebo Facebook. 
 

5. Popis cen 
Cenou pro výherce bude tričko Fabia RS Rally2, zápisník a skleněný hrnek Škoda. Cena bude výherci 
odeslána na náklady Organizátora prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb vybraného 
Organizátorem. 
 

6. Další důležité podmínky 
• Pořadatel má výhradní právo určit přesně specifikace výher, pokud jde o jejich distribuci 

vítězům a obsah. Zobrazení výher v propagačních materiálech je zakázáno. Pořadatel není 
odpovědný za jakékoliv škody, které účastníkovi vznikly použitím výhry. 

• Účastníci nemají právo požadovat peněžní či jiné kompenzace namísto výhry. Pořadatel není 
povinen k žádnému plnění směrem k účastníkům soutěže a účastníci nemají nárok na jakékoliv 
plnění od pořadatele, kromě toho, které je zde výslovně specifikováno. Pořadatel není 
odpovědný za kvalitu cen doručených třetími stranami. Odpovědnost za způsobené defekty 
je nutno vyvozovat přímo u těchto dodavatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ceny dle 
vlastního uvážení. 

• Účastník může být ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel zjistí nebo získá důvodné podezření, 
že se účastník nebo jiné osoby jemu napomáhající dopustil podvodu, aby získal ceny, nebo se 
dopustil neférového jednání nebo jednání v nesouladu s účastníkovou znalostí pravidel. 

• Pořadatel není odpovědný za jakýkoliv problém při doručování zpráv nebo výher. Pořadatel 
není odpovědný za chyby, které nastanou jako výsledek technických nebo komunikačních 
problémů. Pořadatel s konečnou platností rozhoduje o všech stížnostech či námitkách. 
Pořadatel si vyhrazuje právo bez kompenzace zkrátit, odložit, pozastavit nebo zrušit Soutěž, 
nebo jednostranně změnit jakákoliv pravidla v průběhu soutěže prostým oznámením takových 
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změn na výše zmíněné webové stránce, kde je také možno nalézt platné a kompletní znění 
pravidel. 

• Tuto soutěž žádným způsobem nepořádá, nesponzoruje ani není spjata s hrou DiRT 2.0 a ta 
za ni nenese žádnou odpovědnost. Všechny otázky, komentáře nebo stížnosti k této soutěži 
musí být směrovány na pořadatele, a nikoliv na DiRT 2.0. 

• Tato akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností 
Instagram nebo Facebook ani s nimi není nijak spojena. 

• Tato soutěž se řídí platným právem České republiky, s výjimkou omezení daných zákony 
domovských zemí účastníků. 

• Organizátor tímto prohlašuje, že při soutěži nebudou používány žádné nefér obchodní praktiky 
a její právní režim je v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele, 634/1992 Sb. 

 


