Pravidla programu
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Dacia Ambasador Programu (dále jen „program“) na území České
republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu
s tímto dokumentem.
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1 Pořadatelem programu je společnost Renault Česká republika, a.s., IČO 601 92 801, se sídlem Praha 8, IBC,
Pobřežní 3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
2277 (dále jen
„Pořadatel“).
1.2 Partnery programu jsou:
i)
ii)

autorizovaní prodejci Dacia na území České republiky, jejich seznam je uložen u Pořadatele a rovněž na
www.dacia.cz/prodejci (dále rovněž jen „Partneři“),
RCI Financial Services , s.r.o., se sídlem na adrese Želetavská 1525/1,140 10, Praha 4 – Michle, IČ 257 22
328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64323 (dále rovněž
jen „RCI Financial Services“).

1.3 Program trvá od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2018, přičemž odměna ve formě slevového poukazu na produkty a služby
Dacia je platná dle data konce platnosti uvedeného na daném slevovém poukazu.
1.4 Aktivně se zapojit do programu je možné pouze ve vymezeném časovém úseku dle čl. 1.3.
1.5 Místem konání programu je území České republiky.
2. DEFINICE
POJMŮ
ÚČASTNÍK
2.1 Účastníkem programu (dále jen „Účastník“) se může stát výhradně:
i)
ii)

fyzická osoba s bydlištěm nebo trvalým pobytem na území České republiky, vlastník vozidla značky Dacia,
který pořídil u některého z Partnerů v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2017.
právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je vlastníkem maximálně 2 vozidel značky Dacia,
které pořídil u některého z Partnerů v období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2017.

2.2 Účastník je ten, který se vstoupí do programu na www.dacia.cz/ambasador-program a řádně vyplní všechny povinné
údaje registrace.
2.3 Účastník má nárok na odměnu dle čl. 4.
NOVÝ KLIENT
2.4 Novým klientem (dále jen „Nový klient“) s nárokem na odměnu na základě doporučujícího poukazu za koupi nového
vozidla se může stát výhradně:
i)

ii)

fyzická osoba s bydlištěm nebo trvalým pobytem na území České republiky, která není vlastníkem žádného
vozidla značky Dacia, a zakoupí u některého z Partnerů programu vozidlo značky Dacia v době trvání
programu,
právnická osoba se sídlem na území České republiky, která koupí u některého z Partnerů programu vozidlo
značky Dacia v době trvání programu.

2.5 Novým klientem s nárokem na odměnu se nemůže stát účastník programu.
2.6 Novým klientem je klient dle čl. 2.4, který obdržel od Účastníka doporučující poukaz.
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3. PRINCIP A PODMÍNKY PROGRAMU
3.1 Kritériem pro vstup do programu je splnění podmínek programu definovaných čl. 2.1 těchto pravidel.
3.2 Každý Účastník programu obdrží v průběhu jeho trvání od Pořadatele unikátní kód zákazníka pro vstup do programu.
V případě, že tento kód z technických důvodů neobdrží a má nárok na účast v programu, může se obrátit na zákaznickou
linku Dacia na telefonním čísle 800 380 380.
3.3 Účastník se do programu zapojí tím, že v průběhu doby konání programu zaregistruje se do programu na internetové
stránce www.dacia.cz/ambasador-program a řádně vyplní registrační formulář, včetně všech požadovaných údajů.
3.4 Každý Účastník programu se může zúčastnit vždy pouze jednou. Duplicitní záznamy budou z programu vyloučeny.
3.5 Každý Účastník programu po registraci získá 3 unikátní doporučující poukazy na odměnu pro nového klienta. Touto
formou může doporučit maximálně 3 klienty během doby trvání programu, celkem tedy může získat maximálně třikrát
odměnu pro Účastníka za doporučení.
3.6 Každý účastník splňující podmínky programu dle čl. 2.1, získá odměnu definovanou v čl. 5 těchto pravidel, za
doporučení značky Dacia novému klientovi, pokud na základě jeho doporučení si daný nový klient koupí nový vůz
značky Dacia u některého z Partnerů programu.
3.7 Nový klient získává odměnu ve formě poukazu na slevu za koupi nového vozu Dacia na základě doporučení účastníkem
programu dle čl. 5 těchto pravidel.
3.8 V případě, že Pořadatel nebo některý z Partnerů zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného
nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání
odměny, zejména pokud zjistí, že Účastníci porušili tyto pravidla, má právo poukaz na slevu neakceptovat a slevu
neaplikovat.
3.9 Ve sporných případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

4. ODMĚNA PRO ÚČASTNÍKA ZA DOPORUČENÍ NOVÉHO KLIENTA

Odměnou pro Účastníka programu, splňujícího podmínky čl. 2.1, za doporučení jednoho nového
klienta se rozumí poukaz na slevu v hodnotě 5 000 Kč včetně DPH u některého z Partnerů na
níže uvedené produkty a služby:
i)
ii)
iii)
iv)

Servis vozu Dacia
Originální náhradní díly Dacia
Originální příslušenství Dacia
Pneumatiky

4.2 Hodnota nákupu těchto produktů nebo služeb musí být vždy vyšší než hodnota uplatňovaného poukazu na slevu, a to
i v případě využití více poukazů zároveň.
4.3 Poukaz na slevu podléhá době platnosti na něm vyznačené, je jednorázový a může být použit vždy pouze jednou. Na
jeden nákup je možné kumulovat více poukazů na slevu získaných v souladu s pravidly programu, tedy maximálně
v hodnotě 15 000 Kč včetně DPH za 3 doporučení nových klientů v souladu s čl. 3.5.
4.4 Účastník získává odměnu za doporučení nového klienta od Pořadatele až poté, co dojde k předání nového vozidla
Dacia koupeného novým klientem u některého z Partnerů programu, a to vždy zpětně za minulý měsíc.
4.5 Poukaz na odměnu je nepřenosný, nelze jej získat zpětně ani nelze požadovat jeho směnu za peníze.
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5. ODMĚNA NOVÉHO KLIENTA ZA KOUPI NOVÉHO VOZU
5.1 Odměnou pro Nového klienta, splňujícího podmínky čl. 3, za koupi nového vozu se rozumí poukaz na slevu v hodnotě
5 000 Kč včetně DPH. Ten lze uplatnit pouze při objednávce nového vozu u některého z Partnerů a vztahuje se na níže
uvedené produkty:
i)
ii)
iii)

Originální příslušenství Dacia
Servisní smlouva Dacia Garance+
Pneumatiky

5.2 Hodnota nákupu těchto produktů nebo služeb musí být vždy vyšší než hodnota uplatňovaného poukazu na slevu, vyjma
produktu Garance+. V případě koupě Garance+ a využití tohoto poukazu není možné jakýmkoliv způsobem nárokovat
rozdíl mezi cenou Garance+ a výší poukazu na slevu.
5.3 Pokud Nový klient při koupi nového vozidla Dacia u některého z Partnerů využije služby financování RCI Financial
Services, získává dodatečnou odměnu v podobě nečipové CCS karty Bonus Plus nabité na hodnotu 3 000 Kč včetně
DPH. Tuto odměnu klient obdrží od RCI Financial Services poštou do 2 měsíců od převzetí vozidla.
5.4 Poukaz na slevu je platný po dobu platnosti programu, je jednorázový a může být použit vždy pouze jednou.
5.5 Poukaz na odměnu je nepřenosný, nelze jej získat zpětně ani nelze požadovat jeho směnu za peníze.

6. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA, SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PŘÍSPĚVKŮ S OSOBNÍMI
ATRIBUTY A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ E-MAILEM
Svou účastí v programu dává účastník Pořadateli programu, Partnerům a RCI Financial Services ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“),
bezplatný souhlas s elektronickým zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail,
VIN vozu za účelem prověření jeho účasti v programu a předání odměny, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím
pověřeného zpracovatele pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o
pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. V rozsahu a pro účely výše uvedené
je Pořadatel jako správce oprávněn předávat osobní údaje svým smluvním partnerům v rámci autorizované sítě prodejců a
servisů RENAULT a DACIA a dále v rámci skupiny RENAULT, a to rovněž do jiných států v EU. Účastník v programu bere
na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně a písemně kdykoliv odvolat písemným podáním (bližší informace na www.dacia.cz/právní informace), má právo
přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci
atd...

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne vyhlášení programu, tj. od 1. 2. 2015, v aktuálně platném znění od 2. 1.
2018.
7.2 Úplné znění pravidel je k dispozici na www.dacia.cz/ambasador-program
7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo tyto pravidla kdykoliv upravit či změnit.
7.4 Pořadatel je oprávněn dle vlastního uvážení zrušit program bez náhrady. Nebude dotčen nárok na získání odměny
těch osob, který vznikl před zrušením programu.
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