
Úvodní ustanovení 

Internetový magazín Žena v autě (dále jen „organizátor) pořádá na území České republiky v období 

19. 12. 2019 – 19. 1. 2020 soutěž „DS 7 CROSSBACK k Vašim službám“. 

Účastnice soutěže 

Účastníkem soutěže se může stát každý starší 18let, který se zaregistruje na www.zenavaute.cz a 

odpoví na soutěžní otázky. 

Doba trvání soutěže 

Soutěž proběhne 19. 12. 2019 – 19. 1. 2020 

Soutěžní ceny: 

1. cena DS 7 CROSSBACK na víkend s plnou nádrží zdarma – termín po vzájemné domluvě  

2. - 4. cena Mini model DS 1/43 

5. - 10. cena Zimní čepice DS 

11. cena Tričko Marianne L  

12. cena Mikina Marianne M 

13. - 14. cena 

šedé dámské tričko DS 

Podmínky soutěže 

Soutěžící musí odpovědět na soutěžní otázky, uveřejněné v termínu od 19. 12. 2019 15.00 hod. – 19. 

1. 2020 24.00 hod. v internetovém magazínu Žena v autě. Do soutěže budou zařazeny pouze ti 

soutěžící, kteří se správně zaregistrují do registračního formuláře soutěže a v době trvání odpoví 

správně na soutěžní otázky. 

Vyhodnocení soutěže 

Vítězové soutěže budou určeni losováním ze všech soutěžících, které se řádně zaregistrovali v době 

konání soutěže, zaslali správné odpovědi na soutěžní otázky. Losování proběhne v redakci magazínu 

Žena v autě. Redakce Žena v autě zajišťuje také veškeré administrativní úkony související s realizací 

vyhodnocení.  

• Vítěz 1. – 12. ceny 

Vítězem se rozumí soutěžící, který se v roce 2019 zúčastnil soutěže „DS 7 CROSSBACK k Vašim 

službám“., zaregistroval se, v době trvání soutěže správně odpověděl a byl po uskutečněném 

losování označena jako výherce 1. – 12. ceny 

Vyhlášení a předání výhry 

Vyhlášení vítězů soutěže proběhne 22. 1 .2020 a bude uveřejněno na www.zenavaute.cz. Předání 1. – 

12. ceny proběhne po společné domluvě. Vyzvednutí ceny je možné pouze na adrese redakce, ceny 

se nezasílají poštou ani přepravní společností. 

http://www.zenavaute.cz/


 

Další ustanovení 

Soutěžící poskytují organizátorům soutěže oprávnění k výkonu práva uveřejnit na www.zenavaute.cz 

jména vítězů a zaslané soutěžní fotografii pro účely redakce Žena v autě výhradně. 

V průběhu předávání výhry může být na místě s účastníkem pořízen obrazový nebo zvukový záznam 

za účelem prezentace výsledků soutěže, na internetových stránkách organizátorů soutěže.  

Závěrečná ustanovení 

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel 

soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.  

 


