
Pravidla soutěže časopisu FLEET firemní automobily o osobní vůz Škoda Rapid (dále „Organizátor“) 

 

 Soutěž je otevřena všem zaměstnancům, společníkům či podnikatelům firem z České 

republiky, kteří se v plném nebo částečném úvazku zabývají vozovými parky, ať už na 

rozhodovací či výkonné úrovni, a jsou oprávnění a způsobilí k řízení motorových vozidel min. 

ve skupině B (dále „Účastník“).  

 Soutěže je též otevřena všem členům odborné komise pro volbu Hankook Firemní auto roku 

2016. 

 Do slosování bude přijat každý Účastník, který se zúčastní některé akce/akcí  Tour de Fleet 

2016 a otestuje nejméně pět nabízených automobilů. Otestování vozu si nechá potvrdit 

otiskem razítka či nálepky u příslušného partnera akce na testovací kartu. 

 Do slosování bude přijata pouze kompletně vyplněná karta s pěti záznamy o provedených 

testech a čitelnými kontaktními údaji Účastníka. 

 Do slosování bude zařazena i druhá a další testovací karta jednoho účastníka, pokud na stejné 

či další akci/akcích otestuje více vozů. Testovací kartu není nutné dokompletovat na jedné 

akci, tj. pokud Účastník zrealizuje na jedné akci např. tři testy, další dva lze doplnit na jiné 

akci.  

 Vyplněné testovací karty odevzdají Účastníci jmenovanému zástupci Organizátora na místě 

akce, případně je lze zaslat poštou na adresu Organizátora. 

 Do slosování budou přijaty pouze originály vyplněných testovacích karet.  

 Výherce bude vylosován z řádně vyplněných a do slosování přijatých testovacích karet na 

galavečeru ALD Automotive Fleet Awards 2016 dne 20. října 2016 v Praze.  

 Výhra bude oficiálně předána do 7 dnů po vylosování na vybraném pracovišti partnera 

soutěže, společnosti Louda Auto (dealerství).  

 Výherce bere na vědomí, že je povinen uhradit srážkovou daň z příjmu ve výši 15 % z ceny 

vozu vč. DPH na účet Organizátora, kterou Organizátor odvede příslušnému Finančnímu 

úřadu.  

 Účastníkem nesmí být zástupce partnera Fleet Awards v jakékoli funkci, ani zástupce 

společnosti, která je zcela nebo ve významné části svých aktivit dodavatelem fleetového 

odvětví  (např. automobilky, finanční ústavy, pojišťovny, dodavatelé řešení pro telematiku, 

distributoři PHM, distributoři náhradních dílů pro automobily apod.) 

 Organizátor si vyhrazuje právo změnit četnost, místa a termíny testovacích jízd, pokud si to 

okolnosti vynutí. Všechny informace jsou průběžně zveřejňovány na webu www.ifleet.cz 

 

 

V Praze dne 29.1.2016 

http://www.ifleet.cz/

