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Podmínky a pravidla soutěže 

„Vyhrajte exkluzivní BMW M za prémiový mycí program“ 
  

 

1. Preambule  

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Podmínky“) je stanovení úplných podmínek a pravidel soutěže 

„Vyhrajte exkluzivní BMW M za prémiový mycí program“ (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 Akce“).  

   

3. Zpracovatel    

Organizátor Akce pověřil technickým zajištěním řádného průběhu Akce společnost VCCP s.r.o., IČO 

29042852, se sídlem náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 162258 (dále jen „Zpracovatel“).  

  

4. Doba a místo konání Akce   

Akce probíhá v termínu od 29. 8. 2022 do 20. 11. 2022 včetně (dále jen „Doba konání Akce“) na vybraných 

čerpacích stanicích provozovaných pod značkou Shell na území České republiky, jejichž kompletní seznam je 

uveden v Příloze č. 1 těchto Podmínek (dále jen „Místo konání Akce“).    

   

5. Účastník Akce  

Akce se může zúčastnit pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 16 let, která vystupuje v pozici spotřebitele 

(dále jen „Účastník Akce“). Účastníci, kteří nesplňují podmínky účasti v Akci nebo jednají v rozporu s pravidly 

této Akce, nebudou do Akce zařazeni nebo z ní budou vyloučeni.  

   

6. Účast v Akci  

 Každý Účastník Akce, který v Době konání Akce nakoupí v Místě konání Akce jednorázově prémiový mycí 

program (tj. Perfektní lesk nebo Perfektní umytí) a cenu takového mycího programu uhradí přímo u pokladny 

v Místě konání Akce nebo prostřednictvím aplikace Shell (služba Shell SmartPay) se může zapojit do soutěže, 

a to prostřednictvím registrace  údajů obsažených na účtence, kterou obdržel při platbě za tento mycí 

program (dále jen „soutěžní účtenka“), a to tak, jak je uvedeno níže.   

 

7. Registrace údajů ze soutěžní  účtenky  

a) Každá soutěžní účtenka obsahuje čtyřmístné číslo čerpací stanice a číslo transakce, které slouží k registraci 

do Akce.    

b) Registraci do Akce je Účastník Akce povinen provést prostřednictvím registračního formuláře dostupného 

na webových stránkách www.shell.cz/soutezBMW.   

c) Registraci soutěžních účtenek nelze provést v prohlížeči Internet Explorer a v zařízení s mobilním 

operačním systémem  Windows. Seznam podporovaných prohlížečů a mobilních operačních systémů  je 

součástí Přílohy č. 2 těchto Podmínek. 

d) Každá soutěžní účtenka může být v Akci použita (registrována) jen jednou.  

e) Při registraci soutěžních účtenek do registračního formuláře může Účastník akce použít funkcionalitu 

registrovat současně více než jednu soutěžní účtenku. Je možné současně registrovat maximálně 5 unikátních 

soutěžních účtenek v rámci jedné registrace.   

f) Každý Účastník Akce může provést v souladu s Podmínkami řádnou registraci maximálně 20  soutěžních 

účtenek po Dobu konání Akce.   

g) Závazná struktura registračního formuláře je následující:  
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- políčko pro číslo čerpací stanice  

  - políčko pro číslo transakce  

- políčka k vyplnění a označení povinných údajů uvedených v registračním formuláři 

h) Pro řádnou registraci soutěžní účtenky je potřeba vyplnit pravdivě povinné údaje (tj. číslo čerpací stanice, 

číslo transakce, telefonní číslo a e-mailovou adresu ), označit (zaškrtnout)  políčko v registračním formuláři a 

tyto údaje prostřednictvím registračního formuláře odeslat.    

i) Účastníci Akce jednající v rozporu s Podmínkami nebo Účastníci Akce podezřelí z nepoctivého jednání v 

rámci Akce nebo z jiného jednání, které odporuje dobrým mravům nebo obchází Podmínky, nebudou do Akce 

zařazeni nebo z ní budou vyloučeni a případná cena jim nebude poskytnuta. Z Akce budou automaticky 

vyřazeny formuláře obsahující totožnou kombinaci čísla čerpací stanice a čísla transakce, které byly již jednou 

zaregistrovány. To znamená, že do Akce bude zařazen pouze první registrační formulář s platnou kombinací 

čísla čerpací stanice a čísla transakce. 

j) Z Akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora Akce, Zpracovatele, provozovatelé čerpacích stanic 

Shell v ČR a jejich zaměstnanci a zaměstnanci všech subjektů, které se podílejí na realizaci Akce, a osoby jim 

blízké. Zaměstnancem se pro účely tohoto ustanovení rozumí osoba v pracovněprávním či jiném obdobném 

poměru k danému subjektu. V případě, že se některá z výše uvedených osob stane Účastníkem Akce s právem 

získat jakoukoli cenu, bude z Akce vyloučena, resp. cena jí nebude předána.   

 

8.  Výběr výherců cen   

a) Výherci cen budou vybráni náhodným výběrem soutěžních účtenek registrovaných v souladu s čl. 7 

Podmínek.   

b) Náhodný výběr se uskuteční v Době konání Akce celkem třikrát, a to vždy po uplynutí čtyř po sobě jdoucích 

kalendářních týdnů od začátku Doby konání Akce, vždy následující  čtvrtek,  přičemž první výběr pro získání 

cen se uskuteční dne 29. 9. 2022 a poslední výběr pro získání cen se uskuteční dne 24. 11. 2022. Náhodný 

výběr proběhne vždy ze všech řádně registrovaných soutěžních účtenek zadaných prostřednictvím 

registračního formuláře na www.shell.cz od začátku Akce, tj. od 29. 8. 2022 do 20. 11. 2022, a to s výjimkou 

uvedenou v následující větě. Řádně registrované soutěžní účtenky, které budou náhodně vybrány v některém 

z náhodných výběrů, budou pro všechny zbylé náhodné výběry vyřazeny (tj. každý řádně registrovanýá 

soutěžní účtenka umožňuje výhru pouze jedné z cen).  

c) Po Dobu konání Akce bude v každém náhodném výběru vybráno vždy 500 řádně registrovaných soutěžních 

účtenek, resp. výherců. Každý výherce z výběru vyhraje cenu podle čl. 9 Podmínek. 

d) Každý Účastník Akce může prostřednictvím řádně registrovaných soutěžních účtenek vyhrát maximálně 

dvacet cen.   

    

9.  Specifikace cen  

V rámci Akce bude rozdáno celkem 1500 cen tak, jak je uvedeno v Podmínkách. Účastníci Akce mohou v rámci 

Akce získat následující ceny: 

  

Cena  Počet cen v soutěži 

BMW M5 SAFETY CAR (ČERNÁ BARVA) na 

dálkové ovládání přes Bluetooth (měřítko 

modelu 1:41) 

1500 

   

 Výše uvedený neprodejný model z kolekce BMW M MOTORSPORT je možné dálkově ovládat prostřednictvím 

aplikace Shell Racing, která je zdarma dostupná na Google Play nebo App Store a kterou provozuje společnost B 

BrandBase B.V., se sídlem Danzigerkade 2e, 1013AP Amsterdam (Nizozemsko). Používání aplikace se řídí 

smluvními podmínkami jejího provozovatele a jsou dostupné v aplikaci. Pokud nemá zákazník zájem o dálkové 

ovládání, není povinen si tuto aplikaci stahovat a používat.  
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10.  Informace o výhře ceny, uplatnění ceny a doručení ceny   

a) Informace o výhře ceny bude Účastníkům Akce doručená do tří dnů, od kterého byl výherce, resp. jím 

řádně zaregistrovaná  soutěžní účtenka vybrána náhodným výběrem, a to formou SMS na telefonní číslo, 

které Účastník Akce uvedl v registračním formuláři.   

b) Výherce bude pro účely doručení, resp. předání ceny, vyzván k vyplnění telefonního čísla (pro ověřovací 

účely), jména a příjmení, kontaktní doručovací adresy na území ČR a data narození, a to za pomoci formuláře, 

který je pro účely obdržení výhry nutno řádně vyplnit a odeslat. Odkaz na formulář bude součástí informační 

SMS z bodu a). 

c) V případě, že výherce nezašle své kontaktní údaje skrze formulář z bodu b), do 7 dní ode dne odeslání této 

SMS, zaniká jeho nárok na získání výhry. Ceny budou výhercům doručeny prostřednictvím přepravní 

společnosti. Ceny budou výhercům doručeny pouze na platnou adresu na území České republiky, a to 

nejpozději do 30. 12. 2022. V případě, že se Účastník Akce nezdržuje na území České republiky, je možné, aby 

za něj příslušnou cenu převzal na platné adrese na území České republiky zástupce, kterému Účastník Akce 

udělí pro tento účel plnou moc.   

d) V případě, že se nepodaří doručit nebo předat některému z Účastníků Akce cenu v souladu s těmito 

Podmínkami, zaniká nárok Účastníka Akce na získání této ceny.   

e) Organizátor Akce neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení ceny výherci.   

f) Organizátor Akce si vyhrazuje právo konečného posouzení přijatých registračních formulářů. Do Akce 

nebudou zařazeny formuláře, které nebudou, byť jen částečně, splňovat stanovené podmínky Akce. 

Organizátor Akce si vyhrazuje právo před předáním konkrétní ceny požadovat od Účastníka Akce předložení 

příslušné soutěžní účtenky. . V případě, že Účastník Akce po výzvě tento doklad nepředloží, není mu 

Organizátor Akce povinen předat příslušnou cenu.  

g) Organizátor Akce zveřejní na webové stránce www.shell.cz vždy nejpozději 4. pracovní den po uskutečnění 

náhodného výběru seznam těch řádně zaregistrovaných soutěžních účtenek (kombinace čísla čerpací stanice 

a čísla transakce) , které byly vybrány v rámci příslušného náhodného výběru.  

h) Organizátor Akce neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení přijetí registrace soutěžních účtenek 

prostřednictvím webových formulářů.  

i) Účast na Akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou a ceny nelze alternativně poskytnout v penězích. 

     

11.  Osobní údaje 

Ochrana osobních údajů poskytnutých Účastníky Akce je upravena v „Zásadách ochrany osobních údajů pro 

soutěž „Vyhrajte exkluzivní BMW M za prémiový mycí program“, které tvoří Přílohu č. 3 Podmínek. 

 

 

12.  Technická a odborná podpora Akce  

Technická podpora Akce (registrační formuláře) je provozu v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00 na emailové 

adrese: shell.soutez@nilia.cz 

 

Odborná podpora Akce (Podmínky Akce) je v provozu v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00 na telefonním čísle 

844 194 264 (na číslo je možné se dovolat pouze v rámci ČR) nebo na emailové adrese: dotazy-cz@shell.com  

 

13.  Ostatní   

Účastí na Akci vyjadřuje Účastník Akce svůj souhlas s těmito Podmínkami. Organizátor Akce si vyhrazuje právo 

kdykoli pozměnit nebo upravit tyto Podmínky, a zvláště změnit podmínky udělování cen, a to písemnou 

formou. Organizátor Akce si vyhrazuje právo Akci z vážných důvodů změnit, přerušit nebo úplně zrušit, a to 

na některé čerpací stanici Shell, nebo v celé síti čerpacích stanic Shell, na kterých Akce probíhá. 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 29. 8. 2022.  
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Nedílnou součástí Podmínek jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Seznam čerpacích stanic Shell v České republice, které nabízí prémiové mycí programy 

Příloha č. 2 – Seznam podporovaných prohlížečů a mobilních operačních systémů  pro registraci soutěžních 

účtenek 

Příloha č. 3 -  Zásady ochrany osobních údajů pro soutěž „Vyhrajte exkluzivní BMW M za prémiový mycí 

program“  
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Příloha č. 1 - Seznam čerpacích stanic Shell v České republice, které nabízí prémiové mycí programy  

 

Název stanice 

8001 TŘEBÍČ

8002 KLADNO-VÍTĚZNÁ

8003 BRNO-HERŠPICKÁ

8004 PARDUBICE-NA DRÁŽCE

8005 PRAHA-JEREMIAŠOVÁ

8006 TEPLICE-MASARYKOVA

8007 PLZEŇ-KOTEROVSKÁ

8008 ÚSTÍ N/LABEM

8009 MĚLNÍK

8014 ZLÍN-TOMÁŠE BATI

8016 OSTRAVA-MÍSTECKÁ

8018 MOST-CHOMUTOVSKÁ

8019 HRADEC KRÁLOVÉ-GOČÁRŮV OKRUH

8020 BRNO-JIHLAVSKÁ L

8021 JABLONEC NAD NISOU-NÁKLADNÍ

8022 PRAHA-VÍDEŇSKÁ

8024 JIHLAVA

8025 ČESKÝ TĚŠÍN

8026 TÁBOR

8029 PRAHA-EVROPSKÁ

8030 LIBEREC-KOŠICKÁ

8033 HLUČÍN

8034 OLOMOUC-PASTEUROVA

8036 PRAHA-BOHDALECKÁ

8037 PÍSEK

8038 MOST-POD LAJSNÍKEM

8047 PRAHA-FREYOVA

8055 CHEB-AŠSKÁ

8056 PRAHA-GEOLOGICKÁ

8062 STARÉ MĚSTO

8068 PRAHA-HORNOMĚCHOLUPSKÁ

8070 PRAHA-VÝSTAVNÍ

8072 OSTRAVA-OPAVSKÁ

8073 BRNO-ŽAROŠICKÁ

8075 FRÝDEK-MÍSTEK

8077 CHRUDIM

8078 KADAŇ

8081 MLADÁ BOLESLAV

8083 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

8085 OSTRAVA-TEŠÍNSKÁ

8086 PARDUBICE-TEPLÉHO

8087 PLZEŇ-KARLOVARSKÁ

8088 PRAHA-PROSECKÁ

8089 PRAHA-JIŽNÍ SPOJKA (ZÁBĚHLICE)

8090 PRAHA-ŠVEHLOVA L

8091 SUŠICE

8092 OPAVA-HLUČÍNSKÁ

8095 PRAHA-ROZTYLSKÁ

8102 VYŠKOV
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Přesnou adresu čerpacích stanic naleznete na webové stránce:  

https://www.shell.cz/pro-motoristy/shell-station-locator.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8104 ZÁBŘEH

8109 PLZEŇ-PŘEMYSLOVA

8110 KLADNO-CYRILA BOUDY

8111 PRAHA-PRŮMYSLOVÁ

8112 CHOMUTOV-BŘEZENECKÁ

8113 ČESKÁ LÍPA

8114 OLOMOUC-VELKOMORAVSKÁ II

8115 PRAHA-ČUPROVA (BALABENKA)

8116 PROSTĚJOV

8121 HRADEC KRÁLOVÉ-NEJEDLÉHO

8125 DĚČÍN

8126 NOVÝ JIČÍN

8129 JABLONEC NAD NISOU-ŽELIVSKÉHO

8136 HORŠOVSKÝ TÝN

8140 PRAHA-RUZYNĚ

8143 BRNO-OLOMOUCKÁ

8156 BRNO STOURACOVA
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Příloha č. 2 – Seznam podporovaných prohlížečů a mobilních operačních systémů  pro registraci 

soutěžních účtenek 

 
 Prohlížeče  
 Stránky Shell podporují všechny níže uvedené prohlížeče včetně posledních dvou hlavních aktualizací. 
  

• Microsoft Edge  
 

• Google Chrome  
 

• Mozilla Firefox  
 

• Safari  
 

• Chrome Mobile  
 

• Mobile Safari  
 

 
  Mobilní operační systémy  
Stránky Shell podporují všechny níže uvedené mobilní operační systémy včetně poslední hlavní aktualizace. 

  

• Android  
 

• iOS  
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Příloha č. 3  - Zásady ochrany osobních údajů pro soutěž „Vyhrajte exkluzivní BMW M za prémiový mycí 

program“  

  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pro soutěž „Vyhrajte exkluzivní BMW M za prémiový mycí program“ 

(dále jen „Zásady“) upravují zpracování osobních údajů poskytnutých Účastníky Akce, které Účastníci Akce 

poskytují v rámci řádné registrace soutěžních účtenek prostřednictvím formuláře na webové stránce 

www.shell.cz.   

 

I. Vyplněním povinných polí registračního formuláře potřebných k registraci soutěžní účtenky a zaškrtnutím 

políčka s názvem „Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami ochrany osobních údajů (Příloha č. 3 Pravidel 

soutěže) týkajícími se zpracování povinných polí registračního formuláře“ bere Účastník Akce na vědomí, že 

jeho osobní údaje v rozsahu  telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovávány společností Shell Czech 

Republic a.s. (tj. Organizátorem Akce) jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely jeho účasti v Akci. 

V případě, že se Účastník Akce stane výhercem některé z cen, bere dále na vědomí, že pro účely poskytnutí a 

doručení výhry bude potřebné poskytnout Organizátorovi Akce další osobní údaje minimálně v rozsahu 

jméno, příjmení a korespondenční adresa, a také sdělit datum narození , a to pro ověření skutečnosti, zda 

výherce splňuje věkovou hranici stanovenou pro účast v Akci. Osobní údaje budou zpracovávány na základě 

článku 6 písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  Osobní údaje budou Organizátorem Akce zpracovávány po 

Dobu konání Akce až do jejího vyhodnocení a v případě výherce po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí 

ceny.  Účastník Akce má zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo 

výmaz nebo omezení jejich zpracování, dále právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost 

osobních údajů. Tato práva může Účastník Akce uplatnit písemně na adrese sídla Organizátora Akce, nebo 

elektronicky na e-mailové adrese dotazy-cz@shell.com. V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v 

rozporu s právními předpisy, má Účastník Akce  právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro 

ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.  Účastník Akce dále bere na vědomí, že 

je Organizátor Akce  oprávněn písemně pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, kterým je  k 

okamžiku udělení souhlasu společnost VCCP s.r.o., IČO 29042852, se sídlem náměstí 14. října 642/17, 150 00 

Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

162258, která dále pověřila zpracováním osobních údajů dalšího subzpracovatele, a to společnost Nilia 

Production, s.r.o., IČO 07036302, se sídlem Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293093. 

 
Další informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Oznámení ochraně soukromí, které je  
k dispozici na https://www.shell.cz/privacy/b2c-notice.html.  
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