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Obchodní podmínky voucheru „Zažijte rallye na vlastní kůži“ 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních 

stran vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je koupě voucheru na poskytování služeb, kdy na straně 

jedné je ŠKODA AUTO a.s., IČO: 001 77 041, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 

01 Mladá Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

332, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé kupující (dále jen „Zákazník“). Tyto 

obchodní podmínky navazují na práva a povinnosti vyplývající ze všeobecných obchodních podmínek 

internetového obchodu ŠKODA E-shop (dále jen „VOP“). V záležitostech neupravených těmito 

obchodními podmínkami platí VOP. 

V těchto obchodních podmínkách jsou použity níže definované pojmy: 

„e-shop ŠKODA AUTO“ – znamená webové rozhraní Prodávající umístěné na internetových stránkách 

https://eshop.skoda-auto.cz/, na kterém Prodávající nabízí mimo jiné své služby prostřednictvím 

voucheru 

„voucher“ – znamená listina sloužící jako poukázka na jednorázové poskytnutí služeb v roce 2022, které 

jsou definovány dále v těchto obchodních podmínkách. Voucher obsahuje unikátní číselný kód, který je 

nezbytný k jeho uplatnění. Voucher musí být Zákazníkem uplatněn v období od 01.03.2022 do 

30.06.2022. Pokud Zákazník Voucher v této době řádně neuplatní, ztrácí nárok na jeho uplatnění a 

čerpání služby, kdy závazek ze strany Prodávající marným uplynutím této lhůty zaniká. 

„cena voucheru“ – znamená kupní cena, která je uvedena u voucheru na e-shopu ŠKODA AUTO 

v okamžiku jeho koupě 

„akce“ – znamená konkrétní událost v čase a místě v roce 2022, v rámci které budou poskytovány 

služby, které jsou předmětem voucheru. Datum a počet konání těchto akcí určuje výhradně Prodávající. 

„ŠKODA Motorsport“ – odborný útvar Prodávající, do jehož působnosti náleží záležitosti týkající se 

působení společnosti ŠKODA AUTO v rallye sportu včetně zajištění poskytnutí služeb souvisejících 

s voucherem 

„osoba čerpající služby“ – osoba v době konání akce starší 12 let, která se bude na základě uplatněného 

voucheru účastnit předem řádně zarezervované akce a bude zde čerpat Prodávající poskytované služby 

 

1. OBJEDNÁVKA VOUCHERU 

Objednávku voucheru provede Zákazník standardním způsobem prostřednictvím e-shopu ŠKODA 

AUTO. Objednávka musí obsahovat veškeré informace předepsané ve formuláři, zejména počet kusů, 

zvolený způsob platby, dopravy a kontaktní údaje Zákazníka. 

Odesláním objednávky voucheru Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a 

že s nimi souhlasí.  

 

2. PŘEDMĚT POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

Koupí voucheru a úhradou jeho ceny získává Zákazník právo na poskytnutí následujících služeb 

Prodávající v rámci ní pořádané jednodenní akce: 

a) Návštěva obchodních prostor ŠKODA Motorsport v obci Řepov u Mladé Boleslavi v celkové 

délce trvání přibližně 90 minut spočívající v prezentaci aktivit ŠKODA Motorsport, představení 

závodních vozů a prohlídce dílny. 

b) Skupinová přeprava autobusem z obce Řepov do Adventure Land Bělá pod Bezdězem a zpět, 

kdy délka jednosměrné cesty činí přibližně 30 minut. 

https://eshop.skoda-auto.cz/
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c) Spolujízda ve voze ŠKODA FABIA Rally2 evo na uzavřeném okruhu v celkové délce 3,5 

kilometru, kdy doba trvání této spolujízdy činí přibližně 3,5 minuty. Podmínkou účasti na 

spolujízdě je dodržení podmínek stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na 

pozemních komunikacích, jakož i dobrý fyzický/zdravotní stav a bezpečné usazení a připoutání 

osoby čerpající služby k sedačce vozu, jejíž rozměry jsou uvedeny v příloze těchto obchodních 

podmínek. Pokud tyto podmínky nebude možné splnit, například z důvodu věku, 

fyzického/zdravotního stavu či nevhodné fyzické konstituce osoby čerpající služby, nebude 

osobě čerpající služby umožněno se spolujízdy účastnit, a to bez náhrady. Osoba čerpající služby 

musí splňovat následující fyzické parametry k účasti na Spolujízdě ve voze ŠKODA FABIA rally2 

evo: maximální šíře v bocích - 40 cm, minimální výška - 150 cm, maximální výška - 200 cm, 

maximální hmotnost - 100 kg. Zákazník či osoba čerpající služby je v případě pochybností 

povinna před uplatněním voucheru kontaktovat Prodávající za účelem konzultace nezbytné 

fyzické konstituce osoby čerpající tyto služby. Osoba čerpající služby bere na vědomí rizika 

související s její účastí na spolujízdě v profesionálním závodním vozidle a případné důsledky 

s touto spolujízdou spojené (např. nevolnost, drobné otlačeniny či oděrky, atd.).  

d) Možnost pod dohledem instruktora absolvovat předváděcí jízdu v jednom z vybraných 

sériových modelů ŠKODA AUTO s pohonem všech kol na uzavřeném okruhu v celkové délce 

cca 1 kilometr, kdy doba trvání této předváděcí jízdy činí přibližně 4 až 5 minut. Podmínkou pro 

účast na předváděcích offroad jízdách je dovršení 18 let věku a předložení platného řidičského 

průkazu opravňujícího k jízdě v daném typu motorového vozidla. Pokud osoba čerpající služby 

nepředloží Prodávající důkaz prokazující splnění těchto podmínek, ztrácí bez náhrady nárok k 

čerpání těchto služeb. 

e) Možnost vyzkoušení doprovodného programu (např.: prohlídka servisního vozidla ŠKODA 

Motorsport, vyzkoušení PC Rallye simulátoru, atd.) 

f) Občerstvení v Adventure Land Bělá pod Bezdězem skládající se z oběda a svačiny 

g) Upomínkový certifikát o spolujízdě ve voze ŠKODA FABIA Rally2 evo 

h) Záznam z onboard kamery ze své spolujízdy ve voze ŠKODA FABIA Rally2 evo 

i) Autogramiáda s jezdcem vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo 

j) Drobná pozornost v podobě dárku 

(dále společně jen „služby“) 

Služby musí být čerpány v rámci konání jedné akce, kdy rezervace musí být Prodávající předem 

potvrzena. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obsahu služeb či doprovodného programu pořádané akce. 

Zákazník nemá nárok na náhradu ceny voucheru, slevu či účast na jiné akci, pokud se změna netýká 

zrušení spolujízdy ve voze ŠKODA FABIA Rally2 evo na uzavřeném okruhu. Prodávající si dále vyhrazuje 

právo určit a kontrolovat dodržování pravidel pro účast na akci, zejména s ohledem na opatření proti 

šíření nemoci COVID-19. Osoba, která neprokáže splnění těchto podmínek nebo je nebude dodržovat, 

bude bez náhrady z konání akce vyloučena. O konkrétních pravidlech bude Prodávající Zákazníka 

informovat před konáním akce.  

 

3. OBJEDNÁNÍ ČERPÁNÍ SLUŽEB 

Voucher je nezbytné uplatnit v období od 01.03.2022 do 30.06.2022 a to výhradně zasláním e-mailu 

Prodávající na adresu motorsport@skoda-auto.cz, ve kterém Zákazník uvede své kontaktní údaje, 

unikátní kód uvedený na zadní straně voucheru a případně jméno, příjmení a kontaktní údaje (e-mailová 

adresa a telefonní číslo) osoby čerpající služby, pokud se liší od Zákazníka.  

Zákazník je povinen osobu čerpající služby informovat o veškerých právech a povinnostech souvisejících 

s čerpáním služby uvedených v těchto obchodních podmínkách. 

Na základě e-mailu, kterým Zákazník uplatní voucher, zašle Prodávající Zákazníkovi e-mail s nabídkou 

účasti na jedné ze třech akcí pořádaných v daném kalendářním roce. Zákazník je povinen bez zbytečného 
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odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od obdržení tohoto e-mailu, sdělit Prodávající, který 

z uvedených termínů si zvolil pro svou účast. V případě, že Zákazník sdělí Prodávající, že se žádného 

z nabízených termínů nemůže zúčastnit, vzniká Zákazníkovi právo na vrácení ceny voucheru. O uplatnění 

tohoto práva musí Zákazník informovat Prodávající bez zbytečného odkladu.  

V případě provedení řádné a včasné volby konkrétního termínu, potvrdí Prodávající Zákazníkovi tuto 

rezervaci prostřednictvím e-mailu. Účastnit se akce bez potvrzení rezervace Prodávající není možné. 

Zákazník současně od Prodávající obdrží dokumenty s náležitostmi souvisejícími s čerpáním služby. 

Osoba čerpající služby je povinna se s dokumenty řádně seznámit a v případě souhlasu je podepsat a 

předat Prodávající v den konání rezervované akce. V případě, že osoba čerpající služby nebude s obsahem 

obdržených dokumentů souhlasit, je povinna to bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 14 dnů od 

jejich obdržení) sdělit Prodávající. V případě, že osoba čerpající služby v této lhůtě sdělí Prodávající svůj 

nesouhlas s obsahem obdržených dokumentů, vzniká Zákazníkovi právo na vrácení ceny voucheru. O 

uplatnění tohoto práva musí Zákazník informovat Prodávající bez zbytečného odkladu. V případě, že tuto 

skutečnost Zákazník bez zbytečného odkladu Prodávající nesdělí či pokud v den čerpání služby osoba 

čerpající služby nepředloží podepsané dokumenty, ztrácí Zákazník, resp. osoba čerpající služby právo 

služby čerpat a to i v náhradním termínu včetně práva na náhradu ceny voucheru.  

Zákazník bere na vědomí, že je povinen chránit unikátní kód uvedený na voucheru před jeho možným 

zneužitím třetí osobou. Prodávající nemá možnost jakkoli ověřit, zda jsou služby čerpány oprávněnou 

osobou. Pokud Zákazník či osoba, které tyto údaje sdělila, je zveřejní nebo jinak zpřístupní třetí osobě, 

která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese sama následky tím způsobené, tedy především 

ztrátu možnosti služby čerpat.  

Zákazník je oprávněn zrušit svou účast na řádně zarezervovaném termínu akce nejpozději 30 dnů před 

jejím konáním. A to zasláním této informace Prodávající na adresu motorsport@skoda-auto.cz. 

V takovém případě vzniká Zákazníkovi právo zarezervovat náhradní termín čerpání služby, v případě, že 

takový termín je dostupný a není naplněna jeho maximální kapacita. V případě že náhradní termín s volnou 

kapacitou není dostupný, má Zákazník nárok na vrácení ceny voucheru. Pokud zákazník ve výše uvedené 

lhůtě svou účast nezruší, nemá nárok na čerpání služeb v jiném než Prodávající původně potvrzeném 

zarezervovaném termínu a nárok na vrácení ceny voucheru mu nevznikne. 

Zákazník bere na vědomí, že se akce může účastnit pouze osoba čerpající služby. Doprovod další osobou 

není z bezpečnostních a organizačních důvodů možný. Vstup či účast jiných osob než osoby čerpající 

služby budou Prodávající zamítnuty. 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení akce, pokud nebude naplněna minimální kapacita služby ve výši 

nejméně 45 účastníků, v případě nepříznivé situace s šířením nemoci COVID-19 nebo v případě 

nepříznivého počasí. V takovém případě vznikne Zákazníkovi právo na změnu účasti termínu akce nebo 

na vrácení ceny voucheru. O jakýchkoli případných změnách bude Zákazník ze strany Prodávající 

informován e-mailem nejpozději 3 dny před konáním akce. Právo Prodávající na zrušení akce se vztahuje 

i na akce, jejichž účast byla již Zákazníkům potvrzena. 

 

4. DŮVODY PRO VYLOUČENÁ Z ČERPÁNÍ SLUŽBY BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ CENY VOUCHERU 

Osoba čerpající služby se zavazuje k dodržování stanovených pokynů a pravidel uvedených v těchto 

obchodních podmínkách, obdržených dokumentech a sdělených Prodávající v rámci pořádané akce. 

Osoba čerpající služby nesmí být po dobu konání akce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či 

návykových látek. Při spolujízdě nesmí osoba čerpající služby nijak zasahovat do řízení řidiče vozu. Je 

zakázáno jakékoliv agresivní či jiné chování, které by mohlo negativně ovlivnit průběh akce. V případě 

porušení těchto zákazů bude osoba čerpající služby z místa konání akce bez nároku na náhradu vykázána. 
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5. ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ ČI VIDEA 

Je zakázáno pořizování fotografií, videí či zvukových záznamů ve všech prostorách ŠKODA Motorsport 

mimo prostor výslovně uvedených Prodávající – tzv. „Showroom“. Osoba čerpající služby během 

spolujízdy nesmí používat mobilní telefon či jiná zařízení pro pořizování fotografií či videí ani žádné takové 

zařízení nesmí připevňovat na vozidlo či jeho části. V případě porušení těchto zákazů bude osoba čerpající 

služby z místa konání akce bez nároku na náhradu vykázána. 
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Příloha č. 1:  Rozměry sedačky pro spolujízdu ve voze ŠKODA FABIA Rally2 evo: 


