
PRAVIDLA TESTOVACÍCH JIZD (SOUTĚŽE) v rámci akce KIA V POHYBU 

 

Úvodní ustanovení 

 

1.Společnost Kia Czech s.r.o., se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 49703188, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22340 (dále jen „Pořadatel“), 

pořádá v období od 21.5 2022 do 19.6 2022. (dále jen „termín soutěže“) v testovacích lokacích na vybraných 

místech na území České republiky, testovací jízdy – soutěž v rámci akce Kia v pohybu (dále jen „soutěže“ 

či "soutěž“). 

  

2. Účast v soutěži o ceny:  

2.1.Účastníkem může být každá fyzická osoba, která: 

§ má trvalý pobyt v České republice; 

§ je starší 20 let, přičemž pro účely posouzení daného věku musí osoba dosáhnout 20. roku věku 

nejpozději v den, kdy vyplní formulář se zájmem o účast v soutěži;  

§ je držitelem platného řidičského oprávnění pro skupinu B nejméně 2 (dva) roky, přičemž pro účely 

posouzení této doby se považuje za dobu dvou let období do dne absolvování testovací jízdy v soutěži, 

(dále jen „účastník“ nebo také „soutěžící“). 

§ není v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli či organizátorovi soutěže, nebo jsou k takovým 

osobám ve vztahu osob blízkých. 

 

2.2.Tatáž fyzická osoba se může účastnit soutěže o ceny pouze jednou. V případě vyplnění více soutěžních 

dotazníků stejnou osobou může být osoba ze soutěže vyřazena. 

 

2.3.Účastníkem soutěže se fyzická osoba stává za předpokladu, že: 

§ účastník se řádně zaregistruje 

§ účastník splní všechny podmínky testovacích jízd – soutěže 

§ účastník absolvuje testovací jízdu libovolným vozem z nabídky testovacích vozů; 

 

2.4. Podmínky nezbytné pro vykonání testovací jízdy: splnění předpokladů uvedených v bodě 2.1., účastník 

dále nesmí být bezprostředně před vykonáním testovací jízdy ani v jejím průběhu pod vlivem alkoholu nebo 

jiných návykových látek, nebo ve zdravotním stavu vylučujícím řízení motorových vozidel. 

 

2.5.Účastník je při provádění testovací jízdy s automobilem povinen dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jako i 

další obecně závazné právní předpisy a pokyny Pořadatele. Pořadatel je zejména v případě podezření o 

nezpůsobilosti účastníka k vykonání testovací jízdy oprávněn vykonání testovací jízdy odmítnout. 

 



2.6.Testovací jízdu si účastník rezervuje elektronicky prostřednictvím registračního formuláře na 

adrese https://www.kiavpohybu.cz/  Na vykonání testovací jízdy není právní nárok. 

 

3. Soutěž 

3.1.Ceny věnované do soutěže budou zveřejněny na webových stránkách akce a/nebo na sociálních sítích Pořadatele. 

 

3.2.Slosování cen bude probíhat pravidelně, a to vždy nejpozději do středy následujícího týdne v sídle 

Pořadatele, ze všech zaregistrovaných účastníků soutěže, kteří absolvovali testovací víkendovou 

jízdu v příslušném městě. 

 

3.3.Výherci budou o svých výhrách vyrozuměni nejpozději do 5 dnů od slosování buď e-mailem nebo 

formou SMS či telefonického hovoru na kontakt, který uvedli v registračním formuláři. 

 

3.4.Povinností výherce je nejpozději pěti kalendářních dnů (odpovědí na e-mail nebo SMS Pořadatele 

oznamující výhru, popř. telefonicky) potvrdit zasílací adresu a vyhovující termín pro doručení výhry. 

Vlastnické právo k předmětu výhry společně s nebezpečím škody na věci přechází okamžikem doručení 

výhry, jedná-li se o výhru, u které má soutěžící nabýt vlastnické právo k výhře. Pokud tak výherce neučiní, 

Pořadatel má právo udělit cenu dalšímu soutěžícímu v pořadí, je-li takový, nebo naložit s cenou jinak dle 

svého uvážení. Ve všech výše uvedených případech ztrácí soutěžící na cenu nárok a soutěžícímu nevzniká 

žádný jiný nárok na jakoukoliv kompenzaci. Nárok na jakoukoliv kompenzaci nevzniká soutěžícímu ani v 

případě, kdy cenu převezme, ale z jakéhokoliv důvodu ji v čase uvedeném na samotné výhře nevyužije. 

Soutěžící je povinen Pořadateli bez odkladu oznámit případnou změnu kontaktních údajů.  

 

3.5.Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení oznámení o ceně z důvodů spočívajících 

na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních 

služeb či jiného doručovatele. 

  

4.Další ustanovení 

4.1.Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo bez 

náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce 

www.kiavpohybu.cz Soutěžící by proto měli stránku pravidelně sledovat a v případě změn se s nimi 

seznámit. 

 

4.2.Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a 

s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit 

kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě porušení pravidel této soutěže, a to bez náhrady nákladů či 

škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. 

 



4.3.Seznam výher specifikovaných výše je pouze orientační a může být nahrazen jinými výhrami. Pořadatel 

si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit 

podmínky předávání výher zejména v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být 

výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. 

 

4.4.Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Na výhru v soutěži není právní nárok a výhry není možno 

nárokovat ani v alternativní podobě. V případě nepřevzetí výher v termínu stanoveném Pořadatelem tyto 

propadají ve prospěch Pořadatele soutěže, případně s nimi bude naloženo v souladu s čl. 3.1.2 těchto 

podmínek. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a Pořadatelem řídí právním řádem České 

republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. 

 

5. Kontakty 

V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu roadshow@kiavpohybu.cz, nebo 

telefonicky na čísle +420 597 579 234. 

 

 

 

 

 

 


