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Všeobecné smluvní podmínky akce 

"Jaro nabité dárky od Inter Cars" 
 
 

1. Úvodní ustanovení 
Tyto všeobecné smluvní podmínky akce vydala obchodní společnost 
Inter Cars Česká republika s.r.o. 
 
Pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek se rozumí:  

a) akcí: akce organizovaná poskytovatelem za podmínek 
uvedených v těchto všeobecných podmínkách,   

b) odběratelem: podnikatel odebírající od poskytovatele zboží na 
základě registrace odběratele, který se může stát účastníkem 
akce zasláním přihlášky poskytovateli  

c) poskytovatelem: společnost Inter Cars Česká republika, s.r.o., 
se sídlem na Novodvorská 1062/12, 142 00, Praha 4 a zapsané 
u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C100562  

d) bonusy: zboží specifikované v podmínkách a v letáku k akci  
e) dohoda o účasti v akci: smlouva uzavřená mezi 

poskytovatelem a odběratelem podle čl. 2, jejíž obsah tvoří 
tyto všeobecné podmínky 

 
2. Podmínky akce  

Poskytovatel v zájmu motivace odběratelů a podpory prodeje 
organizuje akci, v jejímž rámci ten odběratel, který se přihlásí do akce 
a splní stanovené podmínky pro tuto akci, bude mít nárok získat od 
poskytovatele některý z uvedených bonusů. Akce trvá od 1. 3. 2016 
do 31. 5. 2016.  
 
Účast v akci vzniká zaregistrováním odběratele prostřednictvím 
elektronické přihlášky k účasti v akci, v níž poskytovatel zařadí 
odběratele do určité skupiny zákazníků a oznámí mu podmínky akce.  
  
Odběrateli vznikne nárok na získání bonusu pokud: 

a) Odběratel bude zaregistrován v akci nejpozději do 15.4. 2016 
b) V době trvání akce odebere od poskytovatele zboží nejméně 

v hodnotě bez DPH uvedené v přihlášce,  
c) Všechny závazky odběratele vůči poskytovateli jsou ve lhůtě 

splatnosti.  
d) Do odběrů obratové soutěže se nezapočítávají pneumatiky, 

autoskla, ráfky, sortiment ACI, nemrznoucí kapaliny, originální 
díly, autobaterie, příslušenství, diagnostické zařízení, software 
a další garážové, servisní a dílenské vybavení. 

 

Bez splnění podmínek stanovených těmito obecnými podmínkami 
nevzniknou odběrateli z účasti v akci žádné nároky vůči poskytovateli. 
Účastí odběratele v akci nejsou dotčeny podmínky jiných akcí 
pořádaných poskytovatelem. Pokud odběratel nesplní podmínky 
podle tohoto článku, dohoda o účasti v akci zaniká uplynutím období 
trvání akce. 
 
Čerpání bonusů: 

a) Odběratel, který dosáhne obratu nejméně v hodnotě uvedené 
v přihlášce, získá nárok na bonus odpovídající příslušné hranici 
(I. hranice, II. Hranice, III. Hranice, IV. hranice).  

b) Odběratel má nárok na výběr odměn ve výše uvedených 
hranicích z poukazu na Mall.cz nebo poukazu na garážové 
vybavení z nabídky společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o.  

c) Poukaz na Mall.cz je uváděn v ceně s DPH, poukaz na garážové 
vybavení je v maloobchodní ceně bez DPH.  

d) Poukaz na garážové vybavení musí být vyčerpán jednorázově, 
v plné výši, nejpozději do 31. 7. 2016. Poukaz není směnitelný 
za hotovost. V případě, že hodnota garážového vybavení 
přesahuje hodnotu poukazu, může odběratel zbývající částku 
uhradit.  

e) Registrovaným odběratelům se v průběhu akce nebudou 
připisovat VIP body do věrnostního programu VIP Prémie.  

 
3. Závěrečné ustanovení 

Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto podmínek nebo 
jeho část neplatné či neúčinné, nedotýká se to jejích ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Poskytovatel se v tomto 
případě zavazuje nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení nebo 
jeho část novým ustanovením nebo jeho části platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného nebo neúčinného. 
Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené těmito 
podmínkami, se řídí Občanským zákoníkem a podpůrně obecně 
závaznými právními předpisy občanského práva. 
 
Odlišná ujednání v dohodě o účasti v kampani mají přednost před 
těmito podmínkami. 
 
 
 

 
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti na základě rozhodnutí společnosti Inter Cars Česká republika, s.r.o. ze dne 29. 2. 2016. 
 
V Praze dne 29. 2. 2016 
 
 

    
 Martin Havlíček 

 prokurista 
      

Tomáš Reiterman 
 prokurista

 


