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PRAVIDLA SOUTĚŽE 

“DOBIJ SI SVŮJ ELEKTROMOBIL S PLUGEE A VYHRAJ!”  

 
MARKETINGOVÁ KAMPAŇ NA PODPORU SLUŽEB MOL PLUGEE NA VYBRANÝCH DOBÍJECÍCH 

STANICÍCH MOL 

1. ORGANIZÁTOŘI  SOUTĚŽE  
 

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (se sídlem H-1117 Budapest, 
Október huszonharmadika utca 18., Maďarsko) (dále uváděný jako organizátor) pořádá 
spotřebitelskou soutěž nazvanou “DOBIJ SI SVŮJ ELEKTROMOBIL S PLUGEE A VYHRAJ!” (dále 
uváděná jako soutěž).  

Dílčí úkony pro zajištění řádného chodu této soutěže činí na základě pokynu organizátora MOL Česká 
republika, s. r. o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 494 50 301. 

Další dílčí úkoly související se zabezpečením chodu soutěže zajišťuje Rewart Kft. (se sídlem: H-1112 
Budapest, Balatoni út 2/A. B Épület 1. emelet, Maďarsko, identifikační číslo společnosti: 01-09-892626, 
daňové identifikační číslo: 14182925-2-43, dále uváděný jako technický partner). 

Detailní pravidla týkající se zpracování osobních údajů v aplikaci Plugee jsou uvedena v Zásadách 
ochrany osobních údajů.  

Technický partner je odpovědný obzvláště za zajištění následujících úkolů: 

• Vytvoření webové stránky, správa databáze a poskytnutí technického zázemí 

• Zajištění losování cen 

 

2. OSOBY, KTERÉ SE SOUTĚŽE  MOHOU ZÚČASTNIT  

2.1. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel s 
kontaktní adresou v České republice, která dodrží veškerá pravidla soutěže, a nespadá do kategorie 
specificky uvedené v článku 2.2 a zároveň má vytvořený profil v aplikaci MOL PLUGEE nebo na 
webových stránkách molplugee.cz (dále uváděná jako “účastník  soutěže”) a která si během doby 
trvání soutěže dobije svůj elektromobil v hodnotě minimálně 120 Kč, výhradně prostřednictvím  
aplikace MOL PLUGEE (dále uváděna také jako “aplikace”) v síti všech dobíjecích stanic 
elektromobilů MOL PLUGEE. Pokud je účastník soutěže a jeho dobití v souladu s pravidly soutěže a 
Všeobecnými obchodními podmínkami Plugee (dále jen VOP) (včetně, ne však výhradně, toho, že dříve 
neporušil všeobecné obchodní podmínky, a že nemá žádné neuhrazené platby), automaticky se stává 
účastníkem soutěže. 

2.2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby podílející se na přípravě a realizaci soutěže a jejich 
zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému podílející se na přípravě soutěže a 
po dobu trvání soutěže, byť jen z části) a v případě společností zaměstnanci (resp. osoby v poměru 
obdobném zaměstnaneckému) také jejich mateřských, resp. dceřiných společností, jakož i osoby blízké 
výše uvedeným osobám ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:   

Soutěž trvá 8. 8. 2022 00:00:00 hod. do 4. 9. 2022 23:59 hod.  

Do soutěže a slosování o ceny budou zařazena dobíjení učiněná v souladu s těmito pravidly soutěže 
v době trvání soutěže.  

 

4. PRODUKTY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ÚČASTI  V SOUTĚŽI  

Jako účast v soutěži platí pouze dobití elektromobilu uskutečněné prostřednictvím profilu 
vytvořeného v aplikaci MOL PLUGEE a/nebo na webových stránkách, které proběhlo v síti 
dobíjecích stanic elektromobilů MOL PLUGEE.  

Cena za služby, která umožňuje zapojit se do soutěže a losování o ceny (dobití elektromobilu) musí být 
zaplacena účastníkem soutěže prostřednictvím jeho profilu MOL PLUGEE s použitím platební karty 
registrované v daném profilu.  

Dobití elektromobilu (tedy nákup učiněný zákazníkem), u něhož si zákazník vyžádal fakturu s 
DPH vystavenou právnické osobě, se do účasti v soutěži nepočítají. 

5. DOBÍJECÍ  STANICE  ZAČAZENÉ  DO TÉTO SOUTĚŽE  

https://molplugee.cz/210628_Informace-o-zpracovani-OU_Plugee_MOL-CZ_final.pdf
https://molplugee.cz/210628_Informace-o-zpracovani-OU_Plugee_MOL-CZ_final.pdf
https://molplugee.cz/docs/220614_MOL_Plugee_GTC_CZ_MOL_CZ.pdf
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Organizátor si vyhrazuje právo přidat v době trvání soutěže změnit dobu určenou pro trvání soutěže s 
tím, že o takové situaci musí informovat 24 hodin před danou změnou. 

 

6. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI  

Soutěže se může zúčastnit pouze osoba, která má v době trvání soutěže aktivní registraci tzn. profil v 
aplikaci MOL PLUGEE nebo na webových stránkách molplugee.cz, a která si v době trvání soutěže 
dobije svůj elektromobil na některé z určených dobíjecích stanic elektromobilů MOL PLUGEE 
prostřednictvím svého profilu MOL PLUGEE. Podmínkou účasti je: 

• vytvoření / existence profilu v aplikaci/na webových stránkách MOL PLUGEE 

• uskutečnění dobití v síti dobíjecích stanic elektromobilů MOL PLUGEE v době trvání soutěže v 
částce minimálně 120 Kč (provedené v jednom dobití).  

Účastník je do soutěže zařazen automaticky, pokud v době trvání soutěže provedl dobití elektromobilu 
v souladu se stávajícími pravidly soutěže a všeobecnými obchodními podmínkami Plugee. Pravidla 
soutěže jsou k dispozici elektronicky zde: https://molplugee.cz/cz/legal. 

Účastník soutěže má právo ukončit svou účast v soutěži v rámci aplikace Plugee a to tak, že po dobu 
trvání soutěže zašle email s textem v předmětu emailu Již se dále nechci účastnit soutěže Plugee, 
uvede své jméno a příjmení a tento email odešle na e-mailovou adresu info@molplugee.cz. Tento 
účastník soutěže se dále nebude účastnit této soutěže. Po zrušení účasti se již účastník nebude moci 
soutěže zúčastnit a přijde o veškeré případné ceny, které mohl získat, neboť jeho údaje již nejsou k 
dispozici. 

Pro účast v soutěži není zapotřebí nic jiného než to, aby účastník soutěže dobil svůj elektromobil 
prostřednictvím svého profilu MOL PLUGEE v hodnotě stanovené v pravidlech soutěže. Aplikace 
takové dobití (soutěžní nákup) automaticky zaznamená. Do losování o ceny bude zařazeno 
pouze dobití (nákup), které bude v souladu s pravidly soutěže a všeobecnými obchodními 
podmínkami Plugee. 

 

6.1. REGISTRACE DO APLIKACE MOLPLUGEE.CZ 

Podmínkou účasti v soutěži je existující profil / registrace  profilu do aplikaci MOL PLUGEE nebo na 
webové stránce www.molplugee.cz. Přesný proces registrace a detailní údaje k němu jsou uvedeny ve 
všeobecných podmínkách a zásadách na ochranu osobních údajů MOL PLUGEE 
(https://molplugee.cz/cz/legal ).  

Aplikace MOL PLUGEE se dá stáhnout v App Store nebo Google Play Store; odkazy pro stažení 
aplikace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách molplugee.cz. 
Apple Inc. a Google Ireland Limited se této soutěže neúčastní ani nejsou jejími sponzory. 

Po registraci v programu MOL PLUGEE se účastník soutěže může dostat do svého uživatelského 
rozhraní přihlášením do aplikace nebo zadáním své e-mailové adresy a hesla na webových stránkách 
molplugee.cz, kde své údaje může změnit.  

 

6.2. ÚČAST V SOUTĚŽI 

Po vytvoření profilu MOL PLUGEE a zahájení používání služeb MOL PLUGEE přes daný profil již není 
zapotřebí nahrávání žádných kódů; do losování o ceny bude zařazen každý nákup (dobití), který je v 
souladu s pravidly soutěže a všeobecnými obchodními podmínkami Plugee.  

Účastník soutěže, který se stal výhercem soutěže, bude o výhře informován e-mailem, zaslaným 
na adresu uvedenou v jeho profilu v aplikaci Plugee.  

Účastníkovi soutěže se zobrazují všechny jeho transakce na jeho profilu, pod položkou menu 
“Transakce a faktury”. Zobrazené transakce budou zařazeny do soutěže pouze tehdy, pokud budou 
v souladu se všemi podmínkami uvedenými v pravidlech soutěže a ve všeobecných obchodních 
podmínkách Plugee.  

Organizátor může vyloučit z účasti v soutěži účastníka, který zadal nepravdivé údaje, z důvodu porušení 
pravidel soutěže nebo z důvodu porušení VOP Plugee. 

O jakýchkoli námitkách v rámci soutěže (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) 
rozhoduje organizátor.  

Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu 
posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo 
vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže, pokud by takový účastník soutěže porušoval její pravidla, a to 

https://molplugee.hu/hu/
http://www.molplugee.hu/
https://apps.apple.com/hu/app/id1494275908
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.mol.plugee.driver
https://molplugee.hu/hu/hogyan-mukodik/app
https://account.molplugee.eu/login
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bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla tomuto účastníkovi soutěže 
vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na adresu sídla organizátora 
uvedenou v těchto pravidlech, a to do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později 
nebudou brány v potaz). Rozhodnutí organizátora o námitce je konečné. 

Na základě názoru organizátora mohou být ze soutěže vyloučeni účastníci, kteří se v rozporu s 
podstatou této soutěže zúčastní soutěže pod jménem jedné fyzické osoby, ale ve skutečnosti tvoří tým, 
nebo se zaregistrují za použití nepravdivých údajů, s cílem zvýšení šancí na výhru díky takovému 
podvodnému jednání. Takoví účastníci mohou být například osoby, spojené s účastí v různých loteriích 
a jiných hrách o ceny, které koordinují své akce a kombinují dosažené výsledky různých osob pod 
jedním jménem za účelem výhry cen, čímž jiné účastníky soutěže, kteří hrají fér, znevýhodňují nebo 
připravují o výhru. K takovým osobám patří například účastníci, kteří poskytnou falešné údaje za účelem 
neférového zvýšení pravděpodobnosti výhry. Každý účastník soutěže, který se dopustí neférového 
jednání, uvedeného v tomto bodě, je povinen kompenzovat vzniklé škody způsobené organizátorovi 
a/nebo technickému partnerovi v souvislosti s touto soutěží.  

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit každého, kdo spáchá podvod/falšování údajů v jakékoli soutěži 
organizované organizátorem, z účasti ve stávající soutěži a zakázat mu účast i v budoucích soutěžích.  

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže kteréhokoli účastníka, který se snaží získat výhodu 
tím, že se pokouší ovlivnit internetové stránky a/nebo aplikaci soutěže za použití robotů nebo 
spamovacích programů nebo jinými metodami vytvářejícími příležitost pro podvod nebo manipulaci z 
účasti na stávající soutěži i budoucích soutěžích. 

Zákaz účasti nabývá platnosti po jednostranném písemném oznámení organizátora bez uvedení 
důvodu a účastník soutěže je povinen vzít zákaz na vědomí. 
 

6.3. LOSOVÁNÍ TÝDENNÍCH CEN 

Během doby trvání soutěže bude každý týden vylosována 1 týdenní cena (celkem 4 ceny) 

Na základě pověření organizátora je technický partner povinen vylosovat 1 (jednu) týdenní cenu vždy 
ve středu, která není státním svátkem, následující po každém týdnu trvání soutěže, před tříčlennou 
komisí, za použití elektronického losovacího programu založeného na principu náhodného vylosování, 
v sídle technického partnera. Losování cen je neveřejné.  

Účastník soutěže, který se stal výhercem soutěže, obdrží e-mailové oznámení o výhře v týdenním 
losování do 72 hodin po losování. Pokud bude zjištěno, že účastník, který se stal výhercem soutěže, 
porušil pravidla této soutěže, bude účastník ze soutěže vyloučen a organizátor vylosuje jiného účastníka 
soutěže vylosovaného po vyloučeném prvním vylosovaném výherci (dále uváděný jako “náhradní 
výherce”).  

V každém týdenním losování bude vybráno (5) náhradních výherců. Pokud není možné předat týdenní 
cenu žádnému z náhradních výherců daného týdenního losování, nebude daná cena organizátorem 
nabídnuta nikomu jinému a nebude tedy předána. 

V každém soutěžním kole o týdenní výhru je následující výhra: 

1 x poukaz na nabíjení v aplikaci Plugee v hodnotě 500 Kč 

Pokud se v průběhu kontroly údajů zaslaných vylosovaným výhercem zjistí, že výherce nedodržel 
podmínky soutěže uvedené v pravidlech soutěže, bude ze soutěže vyloučen a cena bude předána 
náhradnímu výherci. 

Soutěžní týdny a související termíny slosování o ceny: 

 

1.    V případě soutěžní nákupů učiněných v soutěžním týdnu mezi 8. srpnem 2022 a 14. 

srpnem 2022 se losování výhry uskuteční 17. srpna 2022. 

2.  V případě soutěžní nákupů učiněných v soutěžním týdnu mezi 15. srpnem 2022 a 21. 

srpnem 2022 se losování výhry uskuteční 24. srpna 2022. 

3. V případě soutěžní nákupů učiněných v soutěžním týdnu mezi 22. srpnem 2022 a 28. 

srpnem 2022 se losování výhry uskuteční 31. srpna 2022. 

4. V případě soutěžní nákupů učiněných v soutěžním týdnu mezi 29. srpnem 2022 a 4. září 

2022 se losování výhry uskuteční 7. září 2022. 
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6.4. LOSOVÁNÍ HLAVNÍ CENY 

Na základě pokynu organizátora vylosuje technický partner po ukončení soutěže 1 (jednu) hlavní cenu 
před tříčlennou komisí za použití elektronického losovacího programu v souladu pravidly této soutěže, 
a to 7. 9. 2022 za přítomnosti notáře. Losování proběhne v sídle technického partnera nebo v kanceláři 
notáře a je neveřejné.  

Organizátor si vyhrazuje právo změnit předběžně avizované datum a /nebo místo losování.  V případě 
změny data losování zveřejní organizátor tuto skutečnost na webových stránkách (pozměněním 
pravidel soutěže). 

Hlavní cenou je poukaz na nabíjení v aplikaci Plugee v hodnotě 5000 Kč.  

Organizátor vylosuje pět (5) náhradních výherců hlavní ceny.  

Program použitý pro losování vybere hlavního výherce a náhradních výherců po stisknutí příslušného 
tlačítka v souladu s principy náhodného výběru. 

Předmětem losování budou soutěžní nákupy, které budou v souladu s pravidly zaregistrované platným 
způsobem v průběhu celé doby trvání soutěže. 

Náhradní výherci hlavní ceny budou mít nárok na získání hlavní ceny v pořadí jejich vylosování, pokud 
výherce hlavní ceny nebo náhradní výherce, který je v pořadí před nimi, z jakéhokoli důvodu nesplní 
podmínky stanovené těmito pravidly soutěže; nebo v případě, že výherce hlavní ceny nebo náhradní 
výherce v pořadí před nimi cenu nepřijme nebo ji odmítne; nebo pokud bude vyloučen ze soutěže. V 
ostatních záležitostech se pravidla pro náhradní výherce řídí ustanoveními, která se týkají výherců. 

Organizátor může vyloučit ze soutěže účastníka, který nedodržel podmínky soutěže stanovené v 
pravidlech soutěže, pouze do doby předání ceny. 

 

7. CENY, OZNÁMENÍ O VÝHŘE,  PŘEDÁNÍ  CEN 
 

7.1. CENY 

V dané soutěži budou vylosovány níže uvedené ceny: 

TÝDENNÍ CENA 

Jeden účastník soutěže týdně po celou dobu trvání soutěže a celkem 4  účastníci soutěže během 
celé doby trvání soutěže obdrží poukaz na nabíjení v aplikaci Plugee v hodnotě 500 Kč. 

HLAVNÍ CENA 
Na konci soutěže bude vylosován výherce jednoho (1) poukazu na nabíjení v aplikaci Plugee 
v hodnotě 5000 Kč. 

Účastník, který se stal výhercem soutěže, nemá povinnost platit daň z příjmu ani jiné daně nebo poplatky 
a organizátor souhlasí s tím, že uhradí veškeré daňové povinnosti, které v souvislosti s jakoukoli výhrou 
mohou vzniknout. 

 

7.2. OZNÁMENÍ O VÝHŘE 

Účastník soutěže bude o výhře informován po losování formou e-mailové zprávy.  
 

7.3. ZPŮSOB A PODMÍNKY OBDRŽENÍ CEN 

Pokud má určitý účet MOL Plugee jednoho majitele a je k němu přiřazeno několik dalších členů s 
různými e-mailovými adresami, má nárok na získání ceny ten účastník soutěže, jež dostal oznámení na 
svou e-mailovou adresu přiřazenou k účtu (která nemusí být stejná jako adresa majitele daného účtu). 
Ceny budou výhercům předány prostřednictvím nahrání do aplikace Plugee do 5 dní od odeslání emailu 
o tom, že se stali výherci. 

 

8. VÝHRADA PRÁV  

Soutěž může být ukončena kdykoli před uplynutím období definovaného v článku 3 z důvodu působení 
vyšší moci (zvláště z důvodu války, zemětřesení, katastrofy, epidemie, stávky nebo podobné 
neočekávané události) včetně situace, kdy organizátor nebude schopen soutěž řádně uskutečnit z 
důvodů, které budou mimo jeho kontrolu.  

Organizátor nepřebírá žádnou odpovědnost za záležitosti v souvislosti se změnou pravidel soutěže 
nebo jejím odkladem, zákazem, přerušením nebo zastavením a vylučuje jakoukoli kompenzaci a 
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odškodnění v souvislosti s přímým nebo nepřímým vznikem škody a výdajů vzniklých na základě výše 
uvedeného, a účastník soutěže si je této skutečnosti plně vědom a bere ji na vědomí.  

Pokud se v průběhu trvání soutěže vyskytne technický nebo bezpečnostní problém, který znemožní, 
aby byla soutěž zákonným způsobem uskutečněna nebo ohrozí zákonné provedení soutěže, vyhrazuje 
si organizátor právo soutěž odložit nebo ukončit.  

Organizátor si vyhrazuje právo, že v případě zjištění neférového jednání při účasti v soutěži může 
daného účastníka soutěže, který se takového přestupku dopustí, vyloučit ze soutěže. 

 

9. INFORMACE OHLEDNĚ SOUTĚŽE  

Pravidla soutěže budou k dispozici elektronicky na webových stránkách https://molplugee.cz/cz/legal 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se soutěže, kontaktujte prosím zákaznický servis soutěže kdykoli 
během celé doby trvání soutěže na e-mailové adrese info@molplugee.cz; co se týká výkonu práv v 
souvislosti s ochranou osobních údajů, kontaktujte DPO organizátora na e-mailové adrese 
dpo@mol.hu. 

 

10. RŮZNÁ  USTANOVENÍ   

Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit ceny, které jsou předmětem výhry a nahradit je jinými cenami 
ve stejné nebo vyšší hodnotě. Organizátor je povinen poskytnout veškeré informace o změnách formou 
změny těchto pravidel soutěže. 

Žádné jiné ceny než ty, které jsou uvedeny v těchto pravidlech soutěže, nebudou organizátorem vydány. 
Bude vydán pouze počet uvedený v těchto pravidlech soutěže. 

Organizátor, technický partner a jejich pobočky, jakož i partneři soutěže a jejich vedoucí pracovníci a 
zaměstnanci vylučují odpovědnost za výskyt tiskových chyb v reklamních materiálech, pokud není 
vyloučení odpovědnosti nepřípustné na základě výslovného ustanovení maďarské legislativy. 

Organizátor může zveřejnit jméno účastníka, který se stal výhercem soutěže, na webových stránkách v 
souladu s pravidly soutěže a zásadami na ochranu osobních údajů do 10 pracovních dnů od losování. 
V tomto veřejném oznámení se objeví jméno účastníka soutěže, který se stal výhercem soutěže 
(příjmení a křestní jméno). 

Účastí v soutěži účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor je v souvislosti s předáním hlavní 
ceny, pokud se účastník soutěže stane výhercem hlavní ceny, oprávněn pořizovat a uveřejňovat 
obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (filmový 
záznam, video, fotografie, písmo, hlas apod.) a to včetně účasti výherce v televizním pořadu při předání 
výhry včetně zveřejnění osobních údajů výherce hlavní ceny v rozsahu jméno, příjmení a neúplná 
adresa bydliště (výhradně název obce) ve sdělovacích prostředcích, na internetu, sociálních sítích nebo 
v propagačních materiálech a na produktech organizátora, dále na např.: molcesko.cz, molplugee.cz, 
facebook.com/molcesko, https://www.linkedin.com/company/molcesko/, 
https://instagram.com/mol_cesko v aplikacích pořadatele MOL Go, eSmile, Plugee a to nejméně po 
dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. Ceny jsou nepřenosné, nesmí se s nimi 
obchodovat a nedají se vyměnit za hotovost nebo jinou slevu.  

Organizátor a technický partner vylučují veškerou svou odpovědnost ve všech případech vnějšího útoku 
a/nebo nefunkčnosti webových stránek nebo serveru, na kterém jsou provozovány. Znamená to, že 
pokud dojde k útoku na webové stránky nebo v případě nefunkčnosti webových stránek, serveru nebo 
serverové sítě, nenese organizátor ani technický partner žádnou odpovědnost v případě, že účastník 
soutěže obdrží chybné systémové zprávy ohledně cen, zprávy o tom, že vyhrál/nevyhrál atd. 

Organizátor a technický partner vylučují veškerou svou odpovědnost ve všech případech nefunkčnosti 
webových stránek, aplikace nebo dobíjecích stanic elektromobilů z důvodů, které jsou mimo jejich oblast 
kontroly, během níž není možné tyto použít nebo se dají použít jen v omezeném rozsahu; jsou však 
povinni učinit neprodleně veškerá nutná opatření za účelem zjištění příčiny závady a jejího odstranění, 
pokud je to možné.  

V případě nefunkčnosti webových stránek, aplikace nebo dobíjecích stanic elektromobilů (technická 
nebo bezpečnostní chyba, např. v případě, že nabíječka je offline) nebude dané dobití zařazeno do 
slosování.  
V případě podezření na spáchání podvodu některým účastníkem soutěže si organizátor vyhrazuje právo 
požádat daného účastníka soutěže o informace, aby mohl daný případ prošetřit, nebo danému 
účastníkovi pozastavit jeho účast v soutěži popřípadě ho vyloučit ze soutěže a zastavit předání cen. 
Kterýkoli účastník (nebo účastníci) soutěže, který se dopustí neférového jednání, jak je uvedeno v tomto 

mailto:jatek@molplugee.hu
mailto:dpo@mol.hu
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bodě, je povinen nahradit organizátorovi a/nebo technickému partnerovi škody vzniklé v souvislosti s 
touto soutěží. 
 
Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 8. 8. 2022. 
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