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PRAVIDLA PROPAGACE "SLEVOVÝ POUKAZ V SÍTI FIRST STOP" PODPORA PRO SPOTŘEBITELE 

 

§ 1.  

Obecná ustanovení 

1. Pořadatelem propagace je Bridgestone CR s.r.o. (adresa: Klimentská 46, 110 02 Praha 1) zapsaná v 
OR vedeným Krajským obchodním soudem v Praze pod:  oddíl C, vložka 33724, IČ: 62584855, DIČ: 
CZ62584855 (dále jen "pořadatel"). 

2. Subjekt, který jedná za organizátora a podporuje propagaci, je CREAD Communication s.r.o. zapsaná 
v OR vedeným Krajským obchodním soudem v Praze pod: oddíl C, vložka 258819, adresa:  Varšavská 
715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 05136644, DIČ CZ05136644 (dále jen "podpora propagace") 

3. Propagace bude probíhat pod jménem “SLEVOVÝ POUKAZ V SÍTI FIRST STOP” a je určena 
zákazníkům servisní sítě First Stop na území České republiky. 

4. Propagace probíhá mezi 01.03.2018 a 30.06.2018. Nicméně, účast v propagační akci podléhá datu 
nákupu pneumatik v servisní síti First Stop, na které se akce vztahuje, uvedených v dokladu o koupi. 
Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit akci až do dalšího oznámení po 30.06.2018 (nejdéle do 
31.12.2018) na základě podmínek uvedených v těchto pravidlech. V takovém případě organizátor 
reviduje tato nařízení, aby upravila jejich ustanovení na prodloužené období propagace podle 
potřeby. 

5. Podpora se vztahuje na všechny zákazníky servisní sítě First Stop, tj. Jak spotřebitelů, tak podnikatelů 
(kromě společností zabývajících se flotiloým obchodem, tj. Prostřednictvím centrální fakturace), kteří 
během propagačního období uvedeného v části 3 koupili nejméně 4 (čtyři) pneumatiky Bridgestone 
nebo Firestone přímo jedna z servisních garáží společnosti First Stop, která se účastní propagační 
akce a je uvedena na následující webové stránce: http://myfirststop.cz/znajdz_serwis  

6. Propagace nepředstavuje hazardní hru ani sázku ve smyslu zákona o hazardních hrách ze dne 15. 
června 2016. 

7. Předpisy o propagaci nejsou předmětem schválení podle ustanovení zákona o hazardních hrách ze 
dne 15. června 2016. 

8. Účast na propagaci znamená, že účastník souhlasil s podmínkami propagace uvedenými v tomto 
dokumentu. 

9. Pravidla propagace jsou stanovena pouze v těchto předpisech a podléhají závazným právním 
předpisům.  
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§ 2. 

 Účastníci propagace 

1. Účastníci podpory mohou být všichni zákazníci servisní sítě First Stop uvedených v § 1 odst. 5, tj. jak 
spotřebitelé, tak podnikatelé (kromě flotilových společností, tj. obchod pomocí centrální fakturace), 
kteří během propagačního období uvedeného v § 1 odst. 3 koupili nejméně 4 (čtyři) pneumatiky 
Bridgestone nebo Firestone v klubech uvedených v § 3 odst. v jedné ze servisních garáží společnosti 
First Stop na adrese http://myfirststop.cz/znajdz_serwis ("účastníci" nebo singulární "účastník"). 

2. Drobnými fyzickými osobami mohou být účastníci, pokud právní transakce provedené s jejich účastí 
mohou být považovány za platné podle ustanovení občanského zákoníku. 

3. Propagace není přístupná zaměstnancům organizátora nebo jejich rodinným příslušníkům a 
subjektům, které jako součást své obchodní činnosti prodávají pneumatiky Bridgestone nebo 
Firestone a jejich zaměstnanci.  

§ 3.  

Pravidla propagace 

1. K účasti na Propagaci musí osoba, která splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 1 Nařízení, společně 
vykonávat následující činnosti: 
a. v průběhu propagačního období (mezi 00:00:00 dne 01.03.2018 a 23:59:59 dne 30.06.2018) 

uskutečnili v jedné transakci nákup nejméně 4 kusů 16" (šestnáctipalcových) pneumatik 
Bridgestone nebo Firestone, nebo nejméně 4 kusů 17" (sedmnáctipalcových) pneumatik 
Bridgestone nebo Firestone, nebo nejméně 4 kusů 18" (osmnáctipalcových) a větších pneumatik 
Bridgestone nebo Firestone - přímo u jednoho servisu ze sítě First Stop uvedené na adrese 
http://myfirststop.cz/znajdz_serwis. Pro nákup se rozumí platba ceny pneumatik potvrzená 
dokladem o koupi, tj. Fakturou s DPH nebo pokladním dokladem; 

b. uchovávejte originální doklad o nákupu, použitém v této akci,  
c. (během 00:00:00 dne 01.03.2018 a 23:59:59 dne 30.06.2018) vyplňte registrační formulář na 

adrese http://myfirststop.cz/akce/ 
i. provide their personal datas: name and surname, e-mail address, telephone number, 
ii. přiložte čitelný náhled dokladu o koupi 4 pneumatik Bridgestone nebo Firestone (ve 

formě pokladního dokladu nebo faktury na základě DPH) s uvedeným typem a 
rozměrem pneumatiky o velikosti do 5 MB a ve formátu .jpg nebo .pdf, 

iii. potvrďte, že jste přečetli ustanovení nařízení, 
iv. souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v reklamní tiskopisu s textem 

souhlasu: 
Tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Bridgestone CR 
s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, za účelem účasti v propagační akci servísní 
"SLEVOVÝ POUKAZ V SÍTI FIRST STOP". Správcem dat je společnost Bridgestone CR 
s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, která předává údaje za účelem zpracování na 
adresu CREAD Communication s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, za 
účelem uskutečnění výše uvedené propagace. Souhlasím také s tím, že: osobní údaje 
budou zpracovávány výhradně pro účely spojené s uskutečněním výše uvedené 
propagace, poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro účast na 
propagaci, mám právo na přístup k mým údajům a požaduji jejich změnu, opravu nebo 
odstranění. 
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2. Správně vyplněný formulář představuje přihlášku a osoba, která podala nejméně 1 (jeden) formulář 
přihlášky, se stává účastníkem propagace (dále jen "účastník"). Potvrzení o přijetí vstupního 
formuláře systémem IT podporujícím webovou stránku propagace je generovaná zpráva potvrzující 
registraci formuláře přihlášky. Datum generované serverem, který podporuje webové stránky 
propagační akce, určuje včasné podání přihlášky. 

3. Při registraci do soutěže může Účastník rovněž: 
a. souhlasit se zpracováním osobních údajů uvedených v reklamní tiskopisu pro marketingové účely 

uvedením následujícího prohlášení: 
Tímto souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Bridgestone CR s.r.o., 
Klimentská 46, 110 02 Praha 1 pro marketingové účely. Správcem dat je společnost Bridgestone 
CR s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, která předává data ke zpracování společnosti CREAD 
Communication s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2 za účelem jejich sběru a 
převodu na správce. Souhlasím také s tím, že mé osobní údaje budou zpracovány výhradně pro 
marketingové účely, poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a není nutné pro registraci na výše 
uvedenou propagaci, mám právo na přístup k mým údajům a právo požadovat jejich změnu, 
opravu nebo odstranění. – tento souhlas je nepovinný, tzn. že není zapotřebí pro registraci do 
Propagace, 

b. souhlas s přijímáním obchodních informací od společnosti Bridgestone CR s.r.o., Klimentská 46, 
110 02 Praha 1, na e-mailovou adresu uvedenou na formuláři soutěže, a to následujícím 
prohlášením: 
Souhlasím s tím, abych na e-mailovou adresu, kterou jsem vyplnil, obdržel komerční informace o 
službách a produktech nabízených společností Bridgestone CR s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 
1, včetně otázek, které jsou součástí průzkumu spokojenosti. – tento souhlas je nepovinný, tzn. 
že není zapotřebí pro registraci do Propagace, 

c. souhlas s obdržením obchodních informací v rámci přímého marketingu prostřednictvím 
telefonních hovorů na telefonním čísle uvedeném ve formuláři soutěže od společnosti 
Bridgestone CR s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1: 
Souhlasím s tím, že na telefonním čísle, které jsem poskytl, obdržím obchodní informace v rámci 
přímého marketingu služeb a produktů nabízených společností Bridgestone CR s.r.o., Klimentská 
46, 110 02 Praha 1, prostřednictvím telefonních hovorů podle zákona o elektronických 
komunikacích ze dne 31. března 2005. – tento souhlas je nepovinný, tzn. že není zapotřebí pro 
registraci do Propagace, po udělení souhlasu obdrží účastník na e-mailové adrese uvedené ve 
formuláři podpory e-mail od společnosti Bridgestone CR s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1 
obsahující aktivační odkaz. Kliknutím na odkaz, účastník potvrzuje a dává k výše uvedenému 
souhlas. 

a. Cílem propagace je možnost obdržet od organizátora poukaz, který opravňuje ke slevě na 
cenu služeb poskytovaných servisní sítí First Stop, který se rovná nominální hodnotě 
poukázky.  

b. Cílem propagace je možnost obdržet od organizátora poukaz, který opravňuje ke slevě na 
cenu zboží nabízeného servisní sítí Fist Stop, rovnající se nebo větší než nominální hodnota 
poukazu. 

2. Poukaz / poukázky, které opravňují k nákupu služeb poskytnutých servisní sítí First Stop, se udělují 
účastníkům propagačních akcí podle následujících pravidel: 

a. při nákupu nejméně 4 (čtyř) 16" (šestnáctipalcových) pneumatik Bridgestone nebo Firestone 
v jedné transakci dostane účastník slevový poukaz ve výši 300 CZK brutto; 
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b. při nákupu nejméně 4 (čtyř) 17" (sedmnáctipalcových) pneumatik Bridgestone nebo 
Firestone v jedné transakci dostane účastník slevový poukaz ve výši 650 CZK brutto; 

c. při nákupu nejméně 4 (čtyř) 18" (osmnáctipalcových) pneumatik Bridgestone nebo Firestone 
v jedné transakci dostane účastník slevový poukaz ve výši 1000 CZK brutto. 

3. Jedna transakce nákupu pneumatik, tj. Transakce potvrzená jedním dokladem o koupi, opravňuje 
Účastníka, aby obdržel jeden slevový poukaz. 

4. Jakmile účastník splní požadavky popsané v § 3 odst. 1, bude slevový poukaz zaslán účastníkovi do 30 
pracovních dnů od okamžiku registrace transakce na e-mailovou adresu uvedenou při registraci 
nákupní transakce. Podmínkou pro vystavení dokladu o slevě je registrace skutečné transakce k 
nákupu pneumatik, tj. Transakce potvrzené skutečným dokladem o koupi a skutečnými údaji 
účastníka. V případě, že propagační podpora určuje, že registrace byla provedena v rozporu s výše 
uvedenými požadavky, má pořadatel právo odmítnout vystavit slevový poukaz. 

5. Slevový poukaz je platný od prvního dne měsíce následujícího po jeho přidělení podporou propagace 
a zůstává aktivní po dobu dalších 6 (šesti) kalendářních měsíců. 

6. Slevový poukaz poskytuje nárok na slevu na cenu služeb údržby zakoupených v servisní síti First Stop, 
která se rovná nominální hodnotě poukázky za následujících podmínek, které musí být splněny 
společně: 

a. předmětem objednávky pokrytého slevou mohou být pouze zboží a služby nabízené servisní 
sítí First Stop, zejména v servisu vybraném účastníkem; 

b. slevový poukaz musí být čitelný a musí obsahovat jedinečný kód slevy; 

c. doklad musí být předložen personálu servisu sítě First Stop nejpozději v době objednání 
služby; 

d. poukaz může být předložen v tištěné nebo elektronické podobě před poskytnutím služby; 
personál servisu si uchovává poukázku, pokud je v tištěné podobě, nebo musí být schopen 
uložit nebo jinak zaznamenat jedinečné číslo poukazu, pokud je v elektronické podobě; 

e. jedna poukázka opravňuje na slevu na nákup služeb v servisní síti First Stop; 

f. za účelem využití poukazu může být hrubá hodnota služby nejméně 1,00 Kč (jedna koruna) 
vyšší než je nominální hodnota poukazu / slevy (např. pokud je nominální hodnota poukazu / 
slevy 1000,00 Kč (tisíc korun), hrubá hodnota objednávky musí být nejméně 1001,00 Kč (tisíc 
a jedna koruna));  

g. pokud je hodnota služby nižší než hodnota poukázky, nevyužitou částku nelze vyměnit za 
hotovost; 

h. služby musí být zakoupeny v servisní síti First Stop nejpozději do 31. prosince 2018, tj. 
objednávka služeb musí být zadána nejpozději k uvedenému datu; 

h. Účastník je povinen uhradit rozdíl mezi hrubou hodnotou objednané služby a jmenovitou 
hodnotou slevy poskytnuté na základě slevového poukazu. 

7. Osoba, která kupuje pneumatiky po dohodě s jinou osobou, která uskutečňuje nákup v místě, kde je 
propagace držena, a tato osoba pak není účastníkem. V případě zjištění výše uvedené okolnosti bude 
propagační podpora mít právo odmítnout vystavit poukázku na slevu. 

8. Poukaz na slevu nelze vyměnit za hotovost. 
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9. Organizátor nezodpovídá za rozsah služeb poskytovaných daným servisem First Stop a za případnou 
nedostatečnou možnost použití poukazu ve vybraném servisu z důvodu nedostatku daného zboží 
nebo objektivní možnosti poskytnutí služeb vybraného servisu First Stop. Pokud však servis 
neoprávněně odmítne přijmout poukázku, může účastník využít postupu podání stížnosti uvedeného 
v § 4 níže. 

 

§ 4.  

Reklamace 

1. Reklamace týkající se práv poskytnutých účastníkům propagačních akcí mohou být podány během 
propagačního období a po dobu 30 (třiceti) dnů po jeho skončení.  

2. Reklamace musí být podána písemně a zaslána na podporu propagace na adresu uvedenou v § 1 
odst. 2 této smlouvy s následující poznámkou na obálce "SLEVOVÝ POUKAZ SERVISNÍ SÍTĚ FIRST 
STOP" a musí obsahovat jméno a příjmení nebo obchodní jméno účastníka , jeho adresu bydliště, 
kopii dokladu o koupi a podrobný popis skutečností tvořících základ stížnosti. 

3. Reklamační řízení trvá 30 (třicet) dnů ode dne obdržení stížnosti. Účastníkovi bude oznámeno 
konečné rozhodnutí podpory propagace týkající se posouzení stížnosti dopisem. Po vyčerpání 
reklamačního řízení je účastník oprávněn uplatnit své nároky prostřednictvím soudního řízení před 
soudem s místním příslušenstvím určeným v souladu s ustanoveními o obecné příslušnosti. 

4. Účastník není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo vrátit pneumatiky zakoupené v rámci 
propagace, s výjimkou případů, kdy tato práva vyplývají z ustanovení Občanského zákoníku o 
odpovědnosti prodávajícího v rámci záruky za vady na prodané zboží nebo jiná ustanovení povinného 
práva.  

5. Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčena práva udělená účastníkovi podle jiných zákonných 
předpisů. 

 

§ 5.  

Závěrečná ustanovení 

1. Pravidla propagace "SLEVOVÝ POUKAZ V SÍTI FIRST STOP" jsou k dispozici na pobočce propagačního 
pořadatele a na internetové adrese: http://myfirststop.cz/akce/ 

2. Organizátor si vyhrazuje právo změnit tyto předpisy, zejména v souvislosti s nutností přizpůsobit je 
měnícím se obecně platným zákonům, a také prodloužit propagaci bez poskytnutí odůvodnění. V 
případě zrušení propagačních akcí budou vystaveny slevové poukázky vydané před jejich zrušením a 
dosud nepoužité, zůstávají v platnosti v souladu s těmito nařízeními. 

3. Osobní údaje účastníků budou zpracovávány v souladu s povinnými právními předpisy, zejména 
zákonem o ochraně osobních údajů (věstník zákonů z roku 2016, položka 922) a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / 
ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (k 25. květnu 2018). 

4. Správcem osobních údajů je společnost Bridgestone ČR s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1 (dále 
jen "Správce"). Správce předává zpracování osobních údajů na základě písemného souhlasu 
společnosti CREAD Communication s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, za účelem 

http://myfirststop.cz/akce/
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provedení této propagace. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právně odůvodněného účelu 
správce pouze pro účely související s předmětem propagace v souladu s předpisy. Poskytování 
osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k účasti na Propagaci, obdržení poukázky nebo obdržení 
odpovědi na stížnost podanou v rámci Propagace. 

5. Subjekt údajů má právo na přístup k jejich údajům a požaduje jejich opravu a odstranění, pokud 
nemá kontrolní subjekt žádný jiný základ pro jejich zpracování.  

6. Tyto předpisy nepředstavují rámcovou smlouvu ve smyslu vyhlášky č. 618/2006 Sb. občanského 
zákoníku. Stanoví pravidla provádění propagace a stanoví další práva účastníků, kteří nesouvisejí s 
uzavřenými smlouvami o prodeji. 

7. Tato nařízení představují veřejný slib. 

 

 

 


