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PRAVIDLA AKCE „HYUNDAI ODMĚŇUJE ČESKÉ ŘIDIČE“ 

(„Akce“) 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 

1.1 Pořadatelem Akce je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., se sídlem Praha 5, Siemensova 

2717/4, PSČ 155 00, IČO: 28399757, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 138784 („Pořadatel“). 

1.2 Organizačním zajištěním Akce Pořadatel pověřil veškeré autorizované prodejce motorových 

vozidel značky Hyundai na území České republiky („Dealeři“). 

1.3 Akce bude probíhat v období od 1. 9. 2018 08:00 hod. do 30. 9. 2018 18:00 hod. („Doba 

konání Akce“).  

2. PODMÍNKY AKCE 

2.1 Tato pravidla se v Době konání Akce použijí při koupi osobních vozidel tovární značky 

Hyundai vyjmenovaných níže v článku 2.2 od kteréhokoliv z Dealerů. Akce se vztahuje na 

kupující, kteří jsou spotřebiteli nebo podnikajícími fyzickými osobami. Zvýhodnění vyplývající 

z této Akce nelze kombinovat s jinými dalšími zvýhodněními pro velkoodběratele vozidel 

značky Hyundai. 

2.2 Koupě vozidla se řídí standardními obchodními podmínkami příslušného Dealera, pro prodej 

vozidel značky Hyundai na území České republiky. Každý z Dealerů po celou Dobu konání 

Akce poskytne kupujícím na vybrané modely vozidel cenové zvýhodnění (tzv. Hyundai 

odměňuje české řidiče) v podobě slevy z konečné kupní ceny vozidla, tj. včetně příslušenství 

objednaného nad rámec základní ceníkové výbavy, a to u modelů Hyundai i10, i20, ix20, i30 

kombi, i30 Fastback, i30 Liftback, Kona, Tucson a Santa Fe Classic dle následujícího 

schématu: 

(a) za každých úplných po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců, kdy je kupující 

držitelem řidičského oprávnění skupiny B (nebo jeho ekvivalentu) – sleva 2.000 Kč včetně 

DPH; 

(b) za každých úplných po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců, kdy je kupující 

vlastníkem jednoho z vozidel značky Hyundai – sleva 2.000 Kč včetně DPH; kupující 

může pro tento účel uplatnit pouze jedno aktuálně vlastněné vozidlo značky Hyundai, nelze 

tedy uplatnit případné další vlastněné vozidlo značky Hyundai, ani vozidlo značky 

Hyundai, které kupující vlastnil v minulosti. 

2.3 Pro získání slevy podle článku 2.2(a) je kupující povinen prokázat splnění podmínky 

předložením svého řidičského průkazu. 

2.4 Pro získání slevy podle článku 2.2(b) je kupující povinen prokázat splnění podmínky 

předložením technického průkazu, případně jiného dokladu věrohodně prokazujícího délku a 

aktuálnost vlastnictví vozidla značky Hyundai. 

2.5 Slevy podle článku 2.2 lze uplatnit samostatně i souběžně, přičemž finální sleva se bude rovnat 

celkové slevě dle příslušného článku 2.2(a) nebo 2.2(b) či součtu celkových slev dle obou těchto 

článků („Finální sleva“). 

2.6 Výše Finální ceny je u jednotlivých modelů limitována, a to následovně: 

(a) Hyundai i10 ve verzi Family 

maximální výše Finální slevy – 10 000 Kč včetně DPH; 

(b) Hyundai i20  

maximální výše Finální slevy – 20 000 Kč včetně DPH; 
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(c) Hyundai ix20 a i10 ostatní verze  

maximální výše Finální slevy – 26 000 Kč včetně DPH; 

(d) Hyundai Kona, i30 liftback, Fastback, kombi 

maximální výše Finální slevy – 46 000 Kč včetně DPH; 

(e) Hyundai Tucson a Santa Fe Classic 

maximální výše Finální slevy – bez limitu; 

2.7 Po vypočtení Finální slevy bude tato prodávajícím Dealerem odečtena z konečné kupní ceny 

vybraného vozidla a poté dojde k uzavření kupní smlouvy. Následně bude kupující povinen ve 

lhůtě stanovené v kupní smlouvě cenu po slevě sjednaným způsobem uhradit, a to včetně 

možnosti využití financování Hyundai Finance. 

2.8 Vše ostatní, včetně převzetí vozidla kupujícím a předání veškeré nezbytné dokumentace 

k vozidlu, se řídí příslušnou kupní smlouvou. 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1 Uplatněním práva na slevu berou účastníci na vědomí, že jejich osobní údaje v rozsahu jména, 

příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, VIN a dalších informací 

o motorovém vozidle, budou zpracovávány společností Hyundai Motor Czech s.r.o., IČO: 

28399757, se sídlem Praha 5, Siemensova 2717/4, PSČ: 155 00, jakožto správcem osobních 

údajů, pro účely účasti v Akci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Akce a případnou 

kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Společně se společností Hyundai Motor Czech s.r.o. 

budou tyto osobní údaje pro účely účasti v Akci také zpracovávány příslušným Dealerem. 

3.2 Z důvodu potřeby ověřit nárok na slevu a její výši Pořadatelem budou pořizovány kopie 

dokladů uvedených v bodech 2.2(a) a 2.2(b) a budou sdíleny mezi Dealerem a Pořadatelem. 

Kopie budou pořizovány na základě souhlasu kupujícího s kopií. Pokud kupující neposkytne 

souhlas s pořízením kopie, může se po dohodě na kontaktech uvedených v bodě 4.2 dostavit 

do sídla Pořadatele k poředložení dokumentů k jejich ověření. Kopie dokladů budou 

zpracovávány výhradně k uvedenému účelu a budou zlikvidovány ihned po jeho splnění.   

3.3 Zpracování osobních údajů se řídí pravidly stanovenými v Zásadách zpracování osobních údajů, 

dostupnými na https://www.hyundai.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju a obdobnými 

pravidly příslušného Dealera. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tato pravidla jsou účinná ode dne 1. 9. 2018 a po celou Dobu konání Akce budou dostupná na 

internetových stránkách Pořadatele www.hyundai.cz/poctaridicum („Internetové stránky“). 

4.2 Pořadatele je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na info@hyundai.cz a 222 334 399. 

4.3 Pořadatel může tato pravidla jednostranně změnit; informace o změně spolu s úplným zněním 

pravidel budou dostupné na Internetových stránkách. Pořadatel může Akci též odložit, přerušit 

nebo zrušit. Každá taková změna bude s dostatečným předstihem rovněž vyhlášena na 

Internetových stránkách. Změny těchto pravidel či Akce však bude Pořadatel provádět pouze 

z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, 

včetně technických či právních důvodů.  
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