Pravidla a podmínky akce
1.

Organizátor akce

1.1 Věrnostní akci „Dovolená pro dva“ (dále jen „akce“) organizuje společnost ČSAD JIHOTRANS a.s., se sídlem Pekárenská 255/77,
České Budějovice 37021, IČ:251 71 216, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 892 (dále jen "organizátor"). Akce se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami akce (dále jen "Pravidla"). Pravidla jsou k
dispozici na webové stránce www.jihotrans.cz/akce/ a na zúčastněných ČS JIHOTRANS.

2.

Podmínky účasti

Akce se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 18 let, osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného
zástupce (dále jen „účastník“).

3.

Čas a místo konání akce

3.1 Akce začíná dne 1. 7. 2014 a končí dne 31. 12. 2014.
3.2 Akce probíhá na těchto zúčastněných čerpacích stanicích ČSAD JIHOTRANS a.s. (dále jen „ČS JIHOTRANS“):
ČS JIHOTRANS, Pekárenská 256/79, České Budějovice, 37004
ČS JIHOTRANS, Pražská tř. 2650, České Budějovice, 37001
ČS JIHOTRANS, Pražská 285, Borek u Českých Budějovic, 37367
3.3 Vydávání karet na zúčastněných ČS JIHOTRANS začíná dne 1. 7. 2014 a končí dne 31.12.2014. Výměnu vyplněných hracích
karet za hotelový poukaz holiday plus s doplatkem ve výši určené těmito Pravidly je možné uplatnit do 31. 01. 2015.
4.

Pravidla akce

4.1 Na zúčastněných ČS JIHOTRANS budou po dobu trvání akce k dispozici hrací karty, určené k nalepení hracích známek. Hrací
karty budou vydávány na požádání obsluhou zúčastněných ČS JIHOTRANS od 1. 7. 2014.
4.2 Účastník získá 1 bod (1 samolepku) za každý nákup jakékoliv pohonné hmoty (nafta motorová, natural 95, ethanol E85) v množství
minimálně 20 litrů. V rámci jednoho nákupu lze získat více bodů za zakoupení odpovídajícího množství litrů pohonných hmot.
Příklad: Pokud zákazník natankuje min. 40 litrů, získá 2 body.

5.

Odměna

5.1 Účastník, který odevzdá obsluze vyplněnou hrací kartu s potřebným počtem bodů tj. 8 bodů v době trvání akce, si může na
zúčastněné čerpací stanici zakoupit jeden hotelový poukaz holiday plus za cenu 299 Kč.
5.2 Poukaz zahrnuje ubytování pro 2 osoby na 1 noc ve dvoulůžkovém pokoji. Přenocování je hrazené hotelovým poukazem holiday
plus, snídani a večeři na osobu a noc je povinné zakoupit a uhradit přímo ve vybraném hotelu.
5.3 Hotelové poukazy je možné sbírat a v rámci jednoho pobytu jimi zaplatit až max. 6 přenocování.
5.4 Platnost hotelového poukazu je do 31. 12. 2015.
5.5 Výběr hotelů, způsob rezervace a aktuální ceny povinné konzumace jsou uvedeny na internetové stránce www.jihotrans.cz/akce/
5.6 Rezervace hotelu probíhá přímo ve vybraném hotelu prostřednictvím online rezervačního systému internetové stránky
www.holiday-plus.net nebo e-mailem/telefonicky.
5.7 Pokud hotelový poukaz není aktuálně k dispozici na některé zúčastněné ČS JIHOTRANS z důvodu vyprodání zásob, lze výměnu
hrací karty s doplatkem uplatnit na jiné zúčastněné ČS JIHOTRANS nebo ji uplatnit v náhradním termínu, jakmile bude hotelový
poukaz na příslušné ČS JIHOTRANS k dispozici.

6.

Uplatnění výhod při dalších speciálních akcích

6.1 Během doby trvání akce mohou na zúčastněných ČS JIHOTRANS probíhat souběžně i jiné spotřebitelské akce pro zákazníky.
Zákazník je oprávněn uplatnit výhody nákupu nebo získání odměny při splnění podmínek pouze v rámci jedné spotřebitelské akce.

7.

Práva a omezení

7.1 Akce se vztahuje pouze na platby v hotovosti nebo platební kartou.
7.2 Zákazník se akce účastní s vědomím, že může požadovat odměnu jen v rozsahu a za podmínek určených těmito Pravidly.

7.3 Hrací karta bude odmítnuta a posouzena jako neplatná, jestliže bude jakákoliv její část nečitelná, poškozená nebo pokud bude
hrací karta padělaná.
7.4 Organizátor akce si vyhrazuje právo akci kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její Pravidla a podmínky, a to i
bez udání důvodu.

8.

Účast ve spotřebitelské akci a zpracování osobních údajů

8.1 Účast ve spotřebitelské akci je dobrovolná. Účastník uvedením údajů v hrací kartě a účastí v akci vyslovuje souhlas s Pravidly a
podmínkami akce.
8.2 Vyplněním osobních údajů účastník uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, výslovný
souhlas s tím, aby společnost ČSAD JIHOTRANS a.s., jako organizátor akce zpracovávala osobní údaje uvedené v této hrací kartě
(jméno, příjmení, email), uložila jejich data ve své databázi a využila je pro účely realizace akce a jejího vyhodnocení.
8.3 Účastník souhlasí s tím, aby mu společnost ČSAD JIHOTRANS a.s., jako organizátor akce odesílala obchodní sdělení o nabídce
zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty ve smyslu zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti,
v platném znění.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje účastník akce dobrovolně a na dobu neurčitou.
Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat formou doporučeného dopisu či e-mailu organizátorovi.

