
FTR Loeb Contest ve spolupráci se Sebastienem Loebem.  

  

PODMÍNKY 

Tyto podmínky (dále jen "podmínky") upravují vztah mezi Vámi, účastníkem (dále jen "Vy", "Váš(i)") 
a společností Polaris Sales Europe Sàrl, Place de l'Industrie 2, 1180 Rolle, Švýcarsko (dále jen 
"pořadatel") v souvislosti se soutěží. 

1. ZPŮSOBILOST 

A. Hlasování se mohou zúčastnit obyvatelé jakékoli země. Soutěže o ceny se však mohou 
zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem ve Spojeném království, Francii, Německu, 
Španělsku, Portugalsku, Jihoafrické republice, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Kypru, Švýcarsku, 
Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku, České republice, Slovensku a Maďarsku, které dosáhly 
věku osmnácti (18) let nebo více, jsou plnoleté ve své jurisdikci a které: (a) mají přístup k internetu, 
(b) mají platný a aktivní e-mailový účet a (c) jsou držiteli platného řidičského průkazu na motocykl. 

B. Soutěže o ceny se nemohou účastnit: (a) zaměstnanci pořadatele a správce, jeho mateřských 
společností, přidružených společností, přímých a nepřímých dceřiných společností, jeho dodavatelů 
cen, prodejců, franšízantů, zástupců, konzultantů, dodavatelů, právních poradců, reklamních, PR, 
propagačních, realizačních a marketingových agentur, poskytovatelů webových stránek, správců 
webových stránek (dále společně jen "subjekty soutěže"); (b) nejbližší rodinní příslušníci těchto 
zaměstnanců nebo osoby, u nichž mají tito zaměstnanci bydliště. V těchto podmínkách "nejbližší 
rodina" zahrnuje matku, otce, bratry, sestry, syny, dcery, partnera nebo manžela/manželku; a (c) 
porotu. 

C. Účastí ve slosování o ceny za podmínek stanovených v pravidle 3 těchto Podmínek 
potvrzujete, že jste způsobilí k účasti ve slosování o ceny a že souhlasíte s těmito Podmínkami (tj. že 
jste plnoletí a duševně způsobilí a jste oprávněni být právně vázáni smlouvou). 

2. JAK SE PŘIHLÁSIT 

A. Abyste se mohli zúčastnit losování, musíte v období od 8. února 2023, 8:00 (SELČ) do 15. 
května 2023, 24:00 (SELČ) ("doba trvání soutěže") provést následující kroky: 

i. Rezervovat si online testovací jízdu FTR u svého prodejce motocyklů Indian, vyplnit formulář 
s údaji na soutěžní webové stránce a uvést své celé jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, model 
FTR a prodejce na odkazu https://www.indiancz.cz/ftr-loeb-form/ 

ii. přijmout tyto podmínky zaškrtnutím políčka potvrzujícího, že jste si přečetli a přijímáte tyto 
podmínky, a 

iii. absolvovat zkušební jízdu u vybraného prodejce v "době trvání soutěže".  

C. Vaše přihláška musí splňovat následující pravidla pro podání přihlášky: 

i. Vaše Přihláška není spam nebo podvod; a 



ii. Váš Příspěvek není komerční a nenabádá k uzavření obchodu. 

3. VÝHRY 

A. Výhrou bude následující: 1 motocykl Indian FTR Loeb s unikátním lakem a úpravou od 
společnosti Tank Machine s referencemi Sebastiena Loeba.  

B. Cena bude udělena jednotlivým výhercům a nevztahuje se na partnery, rodinu ani přátele. 

C. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je výherce odpovědný za zaplacení 
veškerých daní v souvislosti s výhrou. 

D. Výhra musí být převzata tak, jak byla udělena, a je nepřenosná ani nezaměnitelná za hotovost 
nebo jiné náhrady. 

E. Pokud v důsledku okolností, které nemůžeme ovlivnit, nebudeme schopni poskytnout 
uvedenou cenu, vyhrazujeme si právo udělit náhradní cenu stejné nebo vyšší hodnoty. 

F. Výherci bude předán výherní motocykl po splnění závazků v oblasti PR a událostí, předání 
výhry výherci proběhne nejpozději 30. června 2023. 

G. Výherce souhlasí s účastí na veřejném předání s marketingovou a PR propagací a souhlasí, že se 
nechá s výhrou vyfotografovat. 

4. LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ 

A. Všechny přihlášky obdržené během doby trvání soutěže budou zařazeny do losování, které 
určí výherce ceny (dále jen "výherce") v období od 16. května do 30. května 2023. 

B. Výherce se budeme snažit vyrozumět e-mailem nebo telefonicky do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od vylosování výherců. 

C. Vyhrazujeme si právo vybrat náhradního výherce v případě, že: 

i. se vítěze nepodaří kontaktovat ani po třech (3) pokusech do pěti (5) pracovních dnů od výběru 
vítěze a/nebo 

ii. výherce nepotvrdí převzetí výhry do pěti (5) dnů od oznámení ze strany pořadatele; a/nebo 

iii. máme důvodné podezření, že výherce porušil některý z podmínek soutěže; a/nebo 



iv. výherce není schopen cenu převzít. 

5. OSOBNÍ ÚDAJE 

A. Pořadatel shromažďuje osobní údaje účastníků (včetně jména, e-mailové adresy a telefonního 
a mobilního čísla) za účelem svých oprávněných zájmů, včetně provádění a správy slosování o ceny a 
případného vyplnění výhry. Pokud požadované informace nebudou poskytnuty, účastník se nemůže 
zúčastnit losování. Informace o výhercích může nahlížet losovací komise, a to výhradně za účelem 
jejich sdělení pořadateli za účelem vyhlášení. Pokud je účastník vyhlášen výhercem, zmocňuje 
pořadatele ke sdílení svých údajů s dodavateli výher. Další informace o způsobu a účelu, pro který 
pořadatelé shromažďují a používají osobní údaje, a o vašich právech v souvislosti s osobními údaji, 
které mají k dispozici, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://
www.indiancz.cz/privacy-policy/. Účastníci mají ve vztahu ke svým údajům řadu práv, včetně práva 
požadovat přístup k informacím, které o nich shromažďujeme a/nebo zpracováváme, jejich opravu 
nebo výmaz. Tato práva lze uplatnit podáním písemné žádosti vyplněním online formuláře (https://
polaris.service-now.com/polaris_ir?sys_id=b81ea0e11b21c450d625433fbd4bcb0a). Pořadatel může 
použít osobní údaje výherce (včetně jeho jména, životopisných údajů poskytnutých výhercem, 
fotografií nebo jiné podobizny ve všech médiích a formátech, ať již nyní známých nebo později 
vyvinutých, v přiměřeném časovém rámci a zeměpisném rozsahu a bez další náhrady, a může 
požadovat vystoupení výherce na propagačních akcích bez další náhrady (s výjimkou přiměřených 
cestovních nákladů). Pořadatel přitom uvede odkaz na soutěž FTR Le Boss Contest ve spolupráci se 
Sebastienem Loebem. Jiná kompenzace než příslušná cena výherci nenáleží. 

Pokud se účastníci výslovně nepřihlásili k zasílání marketingových sdělení od pořadatele, pořadatel 
zlikviduje ostatní osobní údaje získané od účastníků do dvou měsíců po slosování. 

6. VŠEOBECNÉ 

A. Účastí v Soutěži souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami za podmínek 
stanovených v pravidle 1.C. Podmínek (které můžeme kdykoli změnit nebo doplnit s předchozím 
oznámením nebo bez něj v souladu s níže uvedeným pravidlem 6.B.) a našimi rozhodnutími, která 
jsou konečná ve všech záležitostech týkajících se těchto Podmínek, Soutěže a/nebo výsledků, a nebude 
s vámi vedena žádná korespondence nebo diskuse. 

B. Veškeré změny těchto podmínek budou zveřejněny v revidovaných podmínkách na webových 
stránkách soutěže. 

C. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za nečitelné, neúplné nebo nepřesné informace nebo za 
ztracené či opožděné příspěvky a neneseme žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí, přerušení, 
vymazání, závady, zpoždění v provozu nebo přenosu, poruchy linky, krádeže nebo zničení či 
neoprávněný přístup k příspěvkům a/nebo za ztrátu nebo zpoždění soutěžní webové stránky, ať už 
vznikly během provozu nebo přenosu v důsledku funkcí serveru, nebo z důvodu technických, 
síťových, telefonních zařízení, elektronických, hardwarových nebo softwarových poruch, virů, chyb 
nebo jiných příčin mimo jeho kontrolu nebo z důvodu nepřijetí informací o příspěvcích pořadatelem z 



důvodu technických problémů nebo přetížení provozu, které ovlivňují proces sběru příspěvků (v 
maximálním rozsahu povoleném zákonem). 

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy účastníci účastí v tomto slosování o ceny souhlasí s 
tím, že pořadatel a subjekty soutěže ("osvobozené strany") nebudou (s výjimkou nároků na náhradu 
škody na zdraví nebo smrti způsobené rovněž v případech úmyslu a hrubé nedbalosti) nést žádnou 
odpovědnost za jakoukoli újmu, ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu (mimo jiné včetně přímé, 
nepřímé, náhodné nebo následné škody) na osobách nebo majetku, které zcela nebo zčásti, přímo nebo 
nepřímo, vznikly v důsledku držení, zneužití, nevyužití nebo využití (a/nebo účasti) ceny (nebo prvku 
ceny), přihlášek nebo účasti v tomto slosování o ceny nebo v jakékoli činnosti související se 
slosováním nebo výhrou, včetně přístupu na webové stránky spojené se slosováním a jejich využívání, 
zkušeností s výhrou nebo jakýchkoli nároků založených na právech na publicitu, pomluvě nebo zásahu 
do soukromí nebo dodání zboží. Vydávající strany nenesou žádnou odpovědnost, pokud výherce 
neobdrží oznámení o výhře nebo příslušnou cenu, protože v oficiálním přihlašovacím formuláři byla 
uvedena podvodná e-mailová adresa nebo jiné nepřesné kontaktní údaje, nebo pokud je e-mail zaslaný 
výherci nesprávně směrován nebo se vrátí zpět nebo je zachycen filtry SPAMu nebo jinými filtry 
elektronické pošty. 

Vydávající strany nenesou žádnou odpovědnost za to, že jakákoli cena (nebo prvek ceny) nemůže být 
udělena z důvodu zrušení, zpoždění, pozastavení nebo přerušení z důvodu zásahu vyšší moci, 
válečných událostí, přírodních katastrof, počasí nebo terorismu nebo za jakékoli zrušené, zpožděné, 
pozastavené nebo přeložené události po vydání vstupenek v souvislosti s cenou z jakéhokoli důvodu, 
který nemohou ovlivnit. 

D. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se švýcarskými zákony a veškeré spory vzniklé z 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní podléhají jurisdikci příslušných soudů v Lausanne ve Švýcarsku.


