Podmínky a pravidla akce
„Prožijte léto s Ducati“
1. Preambule
Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Podmínky“) je stanovení podmínek a pravidel akce
„Prožijte léto s Ducati“ (dále jen „Akce“).
2. Organizátor Akce
Organizátorem Akce je společnost Shell Czech Republic a.s., IČO 15890554, se sídlem Antala
Staška 2027/77, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 690 (dále jen „Organizátor”).
3. Doba a místo konání Akce
Akce probíhá v termínu od 17. 6. 2019 do 8. 9. 2019 včetně nebo do vyprodání zásob (dále jen
„Doba konání Akce“) na čerpacích stanicích provozovaných pod značkou Shell na území České
republiky (dále jen „Místo konání Akce“).
4. Účastník Akce
Akce se může zúčastnit každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník
Akce”), která splní podmínky účasti v Akci stanovené těmito Podmínkami.
5. Mechanika Akce / Účast v Akci
a) Každý Účastník Akce, který v Době konání Akce nakoupí v Místě konání Akce následující
produkty, má nárok na získání odpovídajícího počtu červených samolepek s motivem helmy
(dále jen „Samolepky”, v jednotném čísle dále jen „Samolepka“):
• Za jednorázový nákup minimálně 30 litrů paliva Shell FuelSave (tj. Shell
FuelSave Natural 95, Shell FuelSave Diesel) obdrží Účastník Akce při platbě za
toto palivo 1 Samolepku. Natankuje-li Účastník Akce jednorázově i
několikanásobně více než 30 litrů paliva Shell FuelSave uvedených výše, získá
k takové jednotlivé transakci vždy pouze 1 Samolepku.
• Za jednorázový nákup minimálně 30 litrů prémiového paliva Shell V-Power
(tj. Shell V-Power 95, Shell V-Power Diesel, Shell V-Power Racing 100) obdrží
Účastník Akce při platbě za toto palivo 2 Samolepky. Natankuje-li Účastník
Akce jednorázově i několikanásobně více než 30 litrů paliv Shell V-Power
uvedených výše, získá k takové jednotlivé transakci vždy pouze 2 Samolepky.
• Za jednorázový nákup jakéhokoli typu mycího programu obdrží Účastník Akce
při platbě za toto umytí vždy pouze 1 Samolepku.
• Za nákup min. 1 vody do ostřikovačů Smart (tj. vody do ostřikovačů Smart
Screenwash letní 3l Jablko, Smart Screenwash letní 3l Malina, Smart
Screenwash 3l Rain Off, Smart Screenwash letní 4l, Smart Screenwash 4l Nano
Plus Broskev) obdrží Účastník Akce při platbě za tuto vodu do ostřikovačů 1
Samolepku. Nakoupí-li Účastník Akce jednorázově i několik balení vody do
ostřikovačů Smart, získá k takové jednotlivé transakci vždy pouze 1 Samolepku.
b) Pro získání nároku na zakoupení modelu Ducati 1:18 za cenu uvedenou v bodě 5, písm. i)
těchto Podmínek , musí Účastník Akce nasbírat celkem 5 Samolepek, resp. 4 Samolepky, pokud
je držitelem karty věrnostního programu Shell ClubSmart.
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c) Držitelem karty věrnostního programu Shell ClubSmart se může Účastník Akce stát i v průběhu
Doby trvání Akce (lze ji vyzvednout v Místě konání Akce), ale pro získání nároku na zakoupení
modelu Ducati 1:18 za cenu uvedenou v bodě 5, písm. i) těchto Podmínek již se 4 Samolepkami
musí být karta věrnostního programu Shell ClubSmart předložena obsluze v Místě konání Akce
společně se Samolepkami nalepenými na hrací kartě tak, jak je uvedeno níže.
d) V případě platby za palivo nebo mycí program mobilem, tj. prostřednictvím digitální
peněženky MasterpassTM by Mastercard®, se musí Účastník akce pro získání Samolepky, resp.
Samolepek dostavit bezprostředně po natankování či umytí vozidla k pokladně příslušného
Místa konání akce a prokázat se potvrzením o úhradě paliv nebo mycího programu obsaženým
v mobilní aplikaci Masterpass.
e) Po nasbírání 5 Samolepek, resp. 4 Samolepek v případě držitelů karty Shell ClubSmart, a jejich
vlepení do k tomu určené části hrací karty, která je součástí informačního letáku k Akci a je
k dispozici v Místě konání Akce, a jejím odevzdání u pokladny v Místě konání Akce, si může
Účastník Akce zakoupit v Místě konání Akce jeden z níže uvedených modelů Ducati od výrobce
Bburago za cenu závisející na zvoleném typu modelu (viz bod 5, písm. i) těchto Podmínek). Na
hrací kartu je možné vylepit Samolepky získané za nákup produktů specifikovaných v bodě 5
písm. a) těchto Podmínek na jakékoliv čerpací stanici Shell, která je Místem konání Akce.
f)

Níže uvedené modely Ducati výrobce Bburago je také možno v Místě konání Akce zakoupit
nezávisle na natankovaném množství paliv nebo nákupu mycího programu či vody do
ostřikovačů, a to ve volném prodeji za aktuální prodejní cenu. Doporučená cena jednoho
modelu Ducati výrobce Bburago ve volném prodeji je 300 Kč.

g) Výběr modelů Ducati výrobce Bburago závisí na aktuální nabídce v Místě konání Akce, tj. na
každé z čerpacích stanic.
h) Nabídka níže uvedených modelů Ducati výrobce Bburago platí do vyprodání zásob
(i dočasného) a může se na každé čerpací stanici lišit. K vyprodání zásob (i dočasnému) může
dojít jak na jednotlivých čerpacích stanicích, tak v celé síti čerpacích stanic. Organizátor Akce
proto doporučuje Účastníkům Akce, kteří budou mít zájem získat v rámci Akce konkrétní model
Ducati výrobce Bburago, aby své hrací karty uplatnili v Místě konání Akce co nejdříve, tj. v době
plné dostupnosti všech druhů modelů Ducati výrobce Bburago.
i)

K dispozici jsou po nasbírání příslušného počtu Samolepek (viz. bod 5, písm. b) těchto
Podmínek) tyto modely Ducati výrobce Bburago za následující ceny:
NÁZEV MODELU:
Ducati Desmosedici GP18, 1:18
Ducati 1199 Superleggera, 1:18
Ducati Monster 900, 1:18
Ducati XDiavel S, 1:18
Ducati Hypermotard SP, 1:18
Ducati Scrambler Icon, 1:18

j)

Cena
79 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč

Členové věrnostního programu Shell ClubSmart mohou v Místě konání Akce získat od 1. 8.
2019 včetně do konce Doby konání Akce, avšak nejdéle do vyčerpání zásob, model pit stopu
Ducati výměnou za 2 490 Shell ClubSmart bodů bez nutnosti tankování, nákupu mycího
programu nebo vody do ostřikovačů a sbírání Samolepek. K vyčerpání zásob (i dočasnému)
může dojít jak na jednotlivých čerpacích stanicích, tak v celé síti čerpacích stanic.
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6. Ostatní
Účastí na Akci vyjadřuje Účastník Akce svůj souhlas s těmito Podmínkami.
Organizátor Akce si vyhrazuje právo ze závažných důvodů změnit nebo zrušit nebo upravit tyto
Podmínky, zvláště změnit Dobu konání Akce, a to i pro jednotlivé čerpací stanice samostatně.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě ukončení Akce uplynutím Doby konání Akce
včetně ukončení Akce z důvodu vyprodání, resp. vyčerpání zásob nebo v případě zrušení Akce
nebudou vydávány za nákup produktů specifikovaných v bodě 5, písm. a) těchto Podmínek
Samolepky, ani je nebude možné uplatnit na nákup modelů Ducati výrobce Bburago.
Při porušení pravidel Akce či podezření na podvodné jednání v jehož důsledku Účastník Akce
získal Samolepku či Samolepky, si Organizátor vyhrazuje právo neumožnit takovému Účastníku
Akce uplatnění Samolepky, resp. Samolepek, k nákupu modelů Ducati výrobce Bburago.
Záležitosti týkající se věrnostního programu Shell ClubSmart provozovaného Organizátorem se
řídí Všeobecnými podmínkami a pravidly věrnostního programu Shell ClubSmart. Tyto
podmínky a pravidla jsou k dispozici na www.shellsmart.com.
Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s Akcí
je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky:
www.coi.cz.
Tyto Podmínky jsou k dispozici na www.shell.cz a v Místě konání Akce.
Tyto Podmínky jsou platné od 17. 6. 2019.
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