
 
PODMÍNKY PRO AKCI SPOLEČNOSTI MICHELIN „RIDE WITH PASSION“ 

Společnost Michelin vám vrátí 800,- Kč! 
Od 1.3. do 31.5. 2016 

1. Společnost Manufacture Française des Pneumatiques Michelin se základním jměním 504 000 004 Euro, sídlo společnosti Place 
des Carmes Déchaux, 63 040 Clermont Ferrand, zapsaná v obchodním rejstříku v Clermont Ferrand pod číslem 855 200 507, 
organizuje akci s názvem: „Ride with passion“ (dále jen „Akce“) v trvání od 1. března do 31. května 2016 včetně, během níž 
nabízí částečné vrácení peněz v podobě bankovního převodu nebo karty na pohonné hmoty podle rozhodnutí účastníka. 
Podmínky a pravidla akce jsou uvedeny níže: 800,- Kč za současný nákup (stejný den, stejná značka, stejná faktura, stejné jméno) 
dvou pneumatik z níže uvedených řad. 

2. Nabídka platí od 1. března 2016 do 31. května 2016 a je vyhrazena pro soukromé osoby (dále jen „účastníci“). Nabídka je 
omezena na jednu účast na osobu (stejné jméno, stejné příjmení, stejná adresa a stejný IBAN) na nákup dvou pneumatik.  

3. Chcete-li využít nabídku Michelin a získat část peněz zpět: 

A. NAKUPTE mezi 1. březnem a 31. květnem 2016 dvě pneumatiky MICHELIN z následujících řad: MICHELIN Power 
SuperSport Evo, MICHELIN Pilot Power 3, MICHELIN Pilot Road 4, MICHELIN Pilot Road 4 GT, MICHELIN Pilot Road 4 Trail 
a MICHELIN Anakee III a vždy si vyžádejte fakturu s uvedením jména. 
 

B. JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT na stránce myoffer.moto.michelin.com do 15. června 2016 a kliknout na tlačítko „Participer“ 
(Zúčastnit se). 

 
C. NAHRAJTE svou fakturu a zadejte své bankovní údaje (IBAN a BIC) přímo na tuto stránku. 

4. Úhradu obdržíte podle svého výběru bankovním převodem nebo na kartu na pohonné hmoty do 5 až 6 týdnů od obdržení 
vaší řádné žádosti prostřednictvím platformy. 

5. Faktura musí být na jméno, úplná, s jasně uvedeným číslem, jinak ji nelze přijmout. Paragon není dostatečným dokladem pro 
účast v akci. 

Jakékoli neúplné, nečitelné, podvodné žádosti, žádosti zaslané mimo lhůtu nebo uvádějící katalogové položky nezahrnuté do 
nabídky, budou považovány za neplatné.  

6. Abyste mohli využít vrácení 800 Kč, musí nákup obou 2 pneumatik proběhnout ve stejném podniku, stejný den a musí být 
uveden na stejné faktuře.  

7. V souladu s francouzským zákonem o „informatice a svobodách“ ze dne 6. ledna 1978, v platném znění, mají příslušné osoby 
kdykoli právo na přístup, úpravu, vznášení námitek a odstraňování osobních údajů, které se jich týkají. Pokud budete chtít tato 
práva využít, obraťte se na Manufacture Française des Pneumatiques Michelin – 2R promo 2016 – Bât A2 / 2ème étage - Place 
des Carmes – 63 040 Clermont-Ferrand - Francie. 

Sběr osobních údajů účastníků je povinný, abyste se mohli této akce zúčastnit. Osoby, které využijí právo na odstranění dat, 
která se jich týkají, před koncem akce, budou považovány za osoby, které se vzdaly svého práva na účast v akci, přičemž nebude 
možné jim úhradu zaslat. 

Informace získané v rámci účasti na této akci jsou určeny výlučně společnosti Manufacture Française des Pneumatiques Michelin  
a poskytovatelům služeb jednajícím jejich jménem. 

8. Společnost Michelin nenese žádnou odpovědnost, pokud se z důvodu skutečností nezávislých na její vůli, zejména pak pokud 
se akce nemůže uskutečnit řádně například z důvodu viru, závady, narušení sítě, nepovoleného zásahu třetí osoby, technických 
a/nebo poštovních problémů a pokud společnost bude nucena akci zrušit, zkrátit, prodloužit, odložit nebo upravit její podmínky. 
Společnost Michelin dále nenese žádnou odpovědnost za technické závady, které brání připojení účastníka k platformě uvedené 
v článku 3 výše nebo způsobí ztrátu, zpoždění, odeslání na nesprávnou adresu nebo neúplné uložení údajů ve formuláři o účasti 
příslušného účastníka. 

Společnost Michelin nenese odpovědnost za žádné nesprávné, chybné a/nebo postižitelné údaje zaslané jedním nebo více 
účastníky, ať už prostřednictvím jakéhokoli zařízení nebo programu použitého v rámci akce. 

9. Účast na této akci znamená jasný a naprostý souhlas účastníků s těmito podmínkami, bez omezení a výhrad. 
Jakékoli problémy s výkladem nebo prováděním těchto podmínek řeší společnost Michelin, která si vyhrazuje právo vyloučit 
účastníky, kteří se dopustí prokázaných podvodů. 


