
PRAVIDLA PROPAGAČNÍ AKCE "CASHBACK ZA 
PNEUMATIKY" 

§ 1. 

OBECNÁ USTANOVENÍ. 

1. Tato Pravidla (dále také: "Pravidla") vymezují podmínky propagační akce konané pod názvem: 

"CASHBACK ZA PNEUMATIKY" (dále také: "Akce"), zejména podmínky účasti, práva a povinnosti 

Organizátora (definice níže) a Účastníků (definice níže) Akce. 

2. Organizátorem akce je společnost Bridgestone Europe NV/SA, se sídlem a adresou v Belgickém 

království, Vlámský region, Zaventem, Kleine Kloosterstraat 10, zapsaná v místním rejstříku 

podnikatelů pod číslem 0441.192.820, podnikající v České republice prostřednictvím Bridgestone 

Europe NV/SA, odštěpný závod CR, se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5, IČO 066 73 511, 

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 78516 (dále také: 

"Organizátor" neboalternativně "Správce"). 

3. Organizátor pověřuje správou Akce - tj. všemi činnostmi souvisejícími s přípravou a průběhem Akce, 

s výjimkou těch činností, za které je v souladu s Podmínkami přímo odpovědný Organizátor - 

společnost s názvem They.pl Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (adresa: 02-673 Varšava, ul. 

Konstruktorska 12), zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku, vedeném 

Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Národního 

soudního rejstříku pod číslem KRS 0000495738, NIP 5213623489 (dále také jen "They. pl"). 

4. Akce bude probíhat pod názvem "CASHBACK ZA PNEUMATIKY" a je určena zákazníkům sítě 

autoservisů First Stop na území České republiky. 

5. Akce nepředstavuje hazardní hru ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

6. Pravidla nepodléhají povolovacímu řízení ani ohlášení podle Zákona. 

7. Akce je organizována v souladu s těmito Pravidly a v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

Tato Pravidla nevylučují práva přiznaná Účastníkům podle obecně platných právních předpisů. 

8. Účast na Akci je dobrovolná a znamená, že Účastník souhlasí s podmínkami Akce a těmito Pravidly. 

9. Pravidla Akce se řídí výhradně ustanoveními těchto Pravidel s přihlédnutím k obecně platným 

právním předpisům. 

§ 2. 

PRODUKTY, NA KTERÉ SE PROPAGAČNÍ KAMPAŇ 
VZTAHUJE. 

1 Akce se vztahuje na zákazníky sítě autoservisů First Stop, tj. spotřebitele i podnikatele (ovšem s 

výjimkou fleetových společností, tj. těch, které využívají centrální fakturaci), kteří v období trvání Akce 

uvedeném v § 4 odst. 2 Pravidel zakoupí alespoň 4 (čtyři) pneumatiky Bridgestone nebo Firestone s 

rozměry: 16“ nebo 18″ nebo vyšší (dále také jen “Výrobky“, a jednotlivě také jen 

“Výrobek“) včetně montážní služby. 



§ 3. 

ÚČEL PROPAGAČNÍ KAMPANĚ. 

1. Účelem Akce je umožnit každému Účastníkovi získat náhradu ve výši: 

 
(i) 300,- Kč v případě nákupu přímo v servisu sítě First Stop - za podmínek zde uvedených - množství 

nejméně 4 (čtyř) automobilových pneumatik Bridgestone nebo Firestone s rozměry: 16″; 

 
(ii) 600,- Kč v případě nákupu přímo v servisu sítě First Stop - za podmínek zde uvedených - množství 

nejméně 4 (čtyř) automobilových pneumatik Bridgestone nebo Firestone s rozměry: 17″; 

(iii) 800,- Kč v případě nákupu přímo v servisusítě First Stop- množství nejméně 4 (čtyř) automobilových 

pneumatik Bridgestone nebo Firestone s rozměry: 18″ a vyššími; 

2. Nárok na vrácení peněz se nesčítá, pokud jsou v období trvání Akce zakoupeny více než 4 

pneumatiky, což znamená, že pokud Účastník zakoupil více než 4 pneumatiky, má nárok na vrácení 

jedné peněžní částky, jak je uvedeno v odst. 1 písm. i), ii) nebo iii). 

§ 4. 

ČAS A ROZSAH PROPAGAČNÍ KAMPANĚ. 
 

1. Akce je organizována na území České republiky a má celostátní působnost. Akce se vztahuje na 

nákup nových Výrobků zahrnutých v Akci, přímo v jedné z provozoven sítě First Stop, které se Akce 

účastní a které jsou uvedeny na internetových stránkách na adrese: www.firststop.cz (dále také: 

"Servisní síť"), která vystaví doklad (účtenku nebo fakturu) obsahující české daňové identifikační číslo 

(DIČ). 

2. Doba trvání Akce: od 15. 9. 2022 do 30. 11. 2022, přičemž pro účast v Akci je rozhodující datum 

zakoupení Produktu (minimálně sadyčtyř automobilových pneumatik zařazených do Akce se službou 

montáže) v Servisní síti, doložené dokladem o zakoupení Produktu (minimálně sady čtyř 

automobilových pneumatik zařazených do Akce), tj. daňovým dokladem nebo fakturou. 

§ 5. 

ÚČAST NA PROPAGAČNÍ KAMPANI. 

1. Účastníkem Akce se může stát zákazník Servisní sítě, tj. fyzická osoba, která splňuje všechna 

následující kritéria: (i) je plnoletá, tj. starší 18 let, (ii) má plnou způsobilost k právním úkonům, (iii) má 

bankovní účet v bance se sídlem na území České republiky, (iv) zakoupí Produkty (minimálně sadu 

čtyř automobilových pneumatik Bridgestone nebo Firestone o rozměrech uvedených v § 2 odst. 1 

těchto Pravidel), a to jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, rovněž i jako podnikatel (s výjimkou fleetových zákazníků Bridgestone, 

tj. těch, kteří mají se společností Bridgestone samostatně uzavřenou smlouvu o centrální fakturaci), 

splňující všechna následující kritéria: (i) má bankovní účet vbance se sídlem na území České republiky, 

(ii) v období trvání Akce uvedeném v § 4 odst. 2 Pravidel nakoupí Produkty (minimálně sadu čtyř 

automobilových pneumatik Bridgestone nebo Firestone s rozměrem 
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uvedeném v § 2 odst. 1 těchto Pravidel (dále také: "Účastníci" a jednotlivě 

"Účastník"), s výhradou ustanovení § 5 odst. 2 Pravidel. 

2. Účastníkem Akce se nemůže stát osoba, která spolupracuje (bez ohledu na právní základ 

spolupráce) nebo je v pracovněprávním vztahu s Organizátorem nebo They.pl, ani její nejbližší 

rodinní příslušníci. Výše uvedenými nejbližšími rodinnými příslušníky se rozumí: potomci, předci, 

sourozenci, manželé, osoby žijící ve společné domácnosti, jakož i osoby v poručnictví nebo 

opatrovnictví. 

3. Účast na Akci je dobrovolná. 

§ 6. 

PRAVIDLA PRO ÚČAST V PROPAGAČNÍ KAMPANI. 

1. Účastník, kterýsplňuje kritéria uvedená v § 5 odst. 1 Pravidel, s výhradou § 5 odst. 2 Pravidel, a který 

navíc splní všechny předpoklady (podmínky nebo povinnosti) uvedené v § 6 odst. 2 až 13 Pravidel, 

má nárok na úhradu částek specifikovaných v § 3 odst. 1 Pravidel. 

2. Pro účast na Akci musí Účastník splnit všechny následující podmínky: 

a) Nakoupit v rámci jedné transakce Výrobky, tj. alespoň čtyři automobilové pneumatiky Bridgestone 

nebo Firestone v rozměrech uvedených v § 2 odst. 1 Pravidel, a to přímo na jednom z míst Servisní 

sítě, včetně montážní služby, přičemž za nákup se považuje zaplacení celé kupní ceny za Výrobky, tj. 

alespoň čtyř automobilových pneumatik Bridgestone nebo Firestone v rozměrech uvedených v § 2 

odst. 1 Pravidel, potvrzené dokladem o nákupu, tj. fakturou nebo daňovým dokladem; 

b) uschovat originál dokladu o koupi Výrobků; 

c) uvedení pravdivých údajů, musí Účastník správně vyplnit formulář zveřejněný na webových 

stránkách www.firststop.cz v období trvání Akce, tj. od 15. 9. 2022 do 30. 11. 2022, nejpozději však 

do 7 (sedmi) dnů od data nákupu Produktu na některém z míst v Servisní síti, a to: 

(i) Uveďte své jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslobankovního účtu, 

(ii) prohlašte, že jste se seznámil/a s informacemi o pravidlech zpracování vašich osobních údajů 

Správcem . 

d) přiložte čitelný sken dokladu o koupi Výrobků (daňový doklad nebo fakturu o velikosti do 5 MB ve 

formátu .jpg nebo .pdf), který potvrzuje koupi Výrobků (nejméně čtyř automobilových pneumatik 

Bridgestone nebo Firestone vrozměrech uvedených v § 2 odst.1 Pravidel) s uvedením typu a rozměru 

pneumatik, 

e) Potvrďte, že jste si přečetli podmínky a souhlasíte s jejich obsahem. 
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3. Údaje Účastníka uvedené ve formuláři žádosti musejí být stejné jako identifikační údaje majitele 

bankovního účtu, na který budou vráceny částkyuvedené v § 3 odst. 1 Pravidel. 

4. Řádně vyplněný formulář na www.firststop.czpředstavuje žádost. 
 

5. Osoba, která podala žádost správným vyplněním formuláře, obdrží do 7 (sedmi) dnů ode dne podání 

žádosti na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři zprávu (e-mail) s přiloženým odkazem, v níž 

bude vyzvána, aby klikla na odkaz zaslanýv těle e-mailu a potvrdila tak podání žádosti. Nepotvrzení 

kliknutím na odkaz zaslaný v těle e-mailu znamená, že žádost nebude správná a účinná. Pro 

odstranění pochybností, nepotvrzení žádosti kliknutím na odkaz zaslaný v obsahu e-mailu znamená, 

že žádost nemá žádné právní účinky a subjekt, který formulář vyplnil, se do Akce nezapojí a 

především nemá nárok na vrácení částek uvedených v § 3 odst. 1 Pravidel. 

6. Jediným potvrzením správnosti žádosti o účast na Akci a základem pro uplatnění nároku na vrácení 

částek uvedených v § 3 odst. 1 Pravidel je e-mail zaslaný Účastníkovi společností They.pl, ve kterém 

společnost They.pl Účastníkovi potvrdí, že ověření správnosti žádosti proběhlo úspěšně. 

7. Den, kdy They.pl odešle e-mail uvedený v § 6 odst. 6 Pravidel, ve kterém They.pl potvrdí Účastníkovi, 

že ověření správnosti žádosti proběhlo úspěšně, je dnem, kdy Účastník prohlásí, že má zájem o 

vrácení částek uvedených v § 3 odst. 1 Pravidel. 

8. Účastník je povinen podat žádost do Akce vyplněním formuláře uvedeného v § 6 odst. 2 písm. c) 

Pravidel prostřednictvím internetových stránek www.firststop.cz nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode 

dne nákupu Produktu na některém z míst v Servisní síti. 

9. Vrácení peněz bude provedeno nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy společnost They.pl 

potvrdí Účastníkovi, že ověření správnosti žádosti proběhlo úspěšně, nebo nejpozději do 30 dnů od 

posledního dne Akce. 

10. Převody částkyuvedené v § 3 odst. 1 Pravidel budou prováděny prostřednictvím They.pl. 

11. V případě, že se údaje Účastníka uvedené ve formuláři podle § 6 odst. 2 písm. c) Pravidel neshodují 

s identifikačními údaji majitele bankovního účtu, na který má být provedena refundace částek 

uvedených v § 3 odst. 1 Pravidel, Organizátor nebo They.pl se pokusí kontaktovat Účastníka za 

účelem objasnění nepřesnosti, ale vyhrazují si právo odmítnout vyplatit Účastníkovi předmětné 

částky, pokudnebude možné získat informace od Účastníka do 14 dnů ode dne, kdy byl učiněn pokus 

o kontaktování Účastníka. 

12. Účastníkem Akce není osoba, která nakupuje Výrobky, na něž se vztahuje akce, jménem jiné osoby 

nebo za účelem dalšího prodeje Výrobků, přičemž nákupy provádí v místě Akce a na svůj účet. V 

případě zjištění výše uvedených okolností má They.pl nebo Organizátor právo odmítnout vrácení 

částek uvedených v § 3.1 Pravidel. 
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§ 7. 

POSTUPPŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. 

1. Všechny stížnosti týkající se Akce musí být podány písemně do 30 (třiceti) dnů od události, která je 

důvodem stížnosti. Lhůta pro podání stížnosti se řídí datem odeslání (tj. datem poštovního razítka). 

2. Reklamace zasílejte doporučeně nebo poštou na adresu They.pl sp. z o.o. 

na adresu: 02-673 Warsaw, 12 Konstruktorska St. Organizátor doporučuje, aby reklamační protokol 

obsahoval poznámku “Náhrada za pneumatiky – zima“ a jméno a příjmení účastníka, adresu bydliště, 

podrobný popis skutkového stavu, který je důvodem reklamace, a obsah žádosti. 

3. Stížnost bude posouzena do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího obdržení. Účastník bude o rozhodnutí o 

posouzení stížnosti vyrozuměn dopisem na adresuuvedenou ve stížnosti. 

4. Ustanovení tohoto § 7 nevylučují práva přiznaná Účastníkům podle zvláštních právních předpisů. 

§ 8. 

OSOBNÍ ÚDAJE. 

1. Správcem osobních údajů Účastníků je společnost Bridgestone Europe NV/SA, se sídlem a adresou 

v Belgickém království, Vlámský region, Zaventem, Kleine Kloosterstraat 10, zapsaná v místním 

rejstříku podnikatelů pod číslem 0441.192.820, podnikající v České republice prostřednictvím 

Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR, se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5, IČO 066 

73 511, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 78516. 

Zpracování osobních údajů Účastníků probíhá podle pravidel stanovených platnými právními 

předpisy. 

2. Organizátor tímtoinformuje, že osobní údaje poskytnuté (poskytnuté) v souvislosti s pořádáním 

Akce jsou zpracovány: 

a) Za účelem organizace Akce, včetně umožnění účasti v Akci (žádosti Účastníků), obsluhy Akce, 

vyřizování žádostí Účastníků, aby Účastníci obdrželi úhradu částek uvedených v Pravidlech, provádění 

převodů částek uvedených v Pravidlech ze strany They.pl - právním základem prozpracování osobních 

údajů je realizace právně oprávněného zájmu správce údajů, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 

2016/679 (dále jen „GDPR“); 

b) za účelem zpracování stížností a zjištění a prošetření případných nároků nebo obrany proti nim - 

právním základem pro zpracování osobních údajů je realizace oprávněných zájmů správce údajů, tj. 

čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

c) pro účely provádění vyúčtování souvisejícího s vedením Akce (daně a účetnictví) a plnění dalších 

povinností podle obecně závazných právních předpisů - právním základem pro zpracování osobních 

údajů je plnění právní povinnosti 



Organizátora, tedyčl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jakož i realizace oprávněného zájmu Organizátora, 
jakožto 

správce údajů dle Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

d) pro účely provádění marketingových aktivit - právním základem pro zpracování osobních údajů je 

realizace právně oprávněného zájmu správce údajů, tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jsou tyto 

činnosti prováděny pomocí prostředků elektronické komunikace, bude Organizátor provádět 

marketingové činnosti elektronickými prostředky pouze po získání souhlasu Účastníka s použitím 

tétoformy komunikace, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je vždy dobrovolný. 

3. Osobní údaje Účastníků jsou poskytovány dobrovolně, ale jejich poskytnutí je nezbytné pro účast v 

Akci, pro vyřizování stížností a proúhradu částek uvedených v Pravidlech. Odmítnutí jejich poskytnutí 

rovněž brání tomu, aby Účastník dostával marketingové informace v rámci marketingových aktivit 

Organizátora. 

4. Osobní údaje Účastníků budou uloženy: 

a) v případě pořádání Akce - po dobu pořádání a provádění Akce, až do jejího ukončení a převodu 
částek souvisejících s účastí na Akci, 

b) v případě vyřizování stížností a určování a vyšetřování nebo obrany proti případným nárokům - po 

celou dobu trvání Akce, až do jejího ukončení a přiznání částeksouvisejících s účastí v Akci, a poté po 

dobu a v rozsahu stanoveném zákonem až do zániku případných nároků vyplývajících z Akce, 

c) V případě provádění vyúčtování v souvislosti s prováděním Akce - po určitou dobu 

vyplývající z platných zákonů, 

d) v případě marketingových aktivit - po dobu trvání uděleného souhlasu se zasíláním obchodních 

informací elektronickými prostředky, dokud není tento souhlas odvolán nebo dokud Účastník 

nevznese námitku proti zpracování osobních údajů. 

Osobní údaje Účastníků Akce budou po uplynutí výše uvedených lhůt neprodleně vymazány. 

5. V rámci realizace konkrétních účelů bude Organizátor zpracovávat osobní údaje Účastníků v 

následujícím rozsahu: jméno/jména a příjmení, telefonní číslo, adresa bydliště, doručovací adresa, e- 

mailová adresa, daňové identifikační číslo (v případě fyzických osob podnikajících), číslo bankovního 

účtu. 

6. Příjemci údajů jsou nebo budou subjekty oprávněné k získání osobních údajů podle zákona, They.pl, 

subjekty spolupracující a poskytující podpůrné služby, včetně technické podpory pro ukládání 

osobních údajů, poskytovatel serveru, subjekty spolupracující při organizaci Akce. 

7. Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz nebo omezení 

zpracování svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo 

na přenos svýchosobních údajů a právo podat stížnost udozorového úřadu. Účastníci, kteří souhlasili 

se zasíláním marketingových informací e-mailem, mají další právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž 

by tím byla dotčena zákonnost zasílání obchodních sdělení uskutečněného na základě souhlasu před 

jeho odvoláním. 



8. Účastník, kterýpodává žádost, může rovněž: 

a) souhlasit se zasíláním marketingových informací prostřednictvím telekomunikačních zařízení s 

následujícím obsahem: Souhlasím se zasíláním marketingových informací od společnosti Bridgestone 

Europe NV/SA, se sídlem a adresou v Belgickém království, Vlámský region, Zaventem, Kleine 

Kloosterstraat 10, zapsaná v místním rejstříku podnikatelů pod číslem 0441.192.820, podnikající v 

České republice prostřednictvím Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR, se sídlem Bucharova 

1281/2, 158 00 Praha 5, IČO 066 73 511, zapsaným vobchodním rejstříkuvedeném Městským soudem 

v Praze pod sp. zn. A 78516 pomocí telekomunikačních zařízení a automatických volacích systémů, 

přičemž jako formu kontaktu volím: Zprávy v elektronické podobě (SMS, MMS, e-mail, webové stránky 

www.firststop.cz, jiné webové stránky včetně sociálních sítí) - přičemž udělení tohoto souhlasu je 

nepovinné, tj. není nutné pro účast v Akci. 

9. Chcete-li uplatnit práva subjektu údajů, obraťte se na Správce na adrese: Bucharova 1281/2, 
158 00 Praha 5. 

 

§ 9. 

ODPOVĚDNOST. 

1. Organizátor neodpovídá za technické problémy, zejména související s provozem internetových 

stránek www.firststop.cz, které vznikly z důvodů na straně Organizátora, zejména na straně 

poskytovatelů internetových služeb a dalších služeb Organizátora, a které mohou mít vliv na plnění 

podmínek účasti na Akci. 

2. Organizátor neodpovídá za nemožnost vrácení částek uvedených v § 3 odst. 1 Pravidel z důvodů na 

straně Účastníka. 

3. Organizátor nenese odpovědnost za zpoždění nebo překážky v komunikaci. 

s Účastníky z příčin, které jsou mimo kontrolu Organizátora nebo They.pl. 

4. Organizátor neodpovídá za škody způsobené uvedením nepravdivých údajů nebo jinými typy 
nesrovnalostí ze strany Účastníků. 

5. Organizátor neodpovídá za rozsah služeb poskytovaných v místě Servisní sítě, jakož i za případný 
nedostatek Produktů ve vybraném místě Servisní sítě. 

§ 10. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. 

1. Pravidla jsou účinná ke dni 15. září 2022. 

2. Podmínky akce “CASHBACK ZA PNEUMATIKY“ jsou k dispozici v sídle Organizátora a na 

internetových stránkách: www.firststop.cz 

3. Organizátor je oprávněn změnit tato Pravidla v případě nutnosti jejich přizpůsobení měnícím se 

obecně platným právním předpisům, jakož i v případě prodloužení Akce. Změna Pravidel bude 

provedena jejich zveřejněním na internetových stránkách www.firststop.cz s účinností 14 dnů ode 

dne zveřejnění, přičemž změnou Pravidel nejsou nijak dotčena práva nabytá Účastníkem před 

účinností změny Pravidel. Účastník, který je spotřebitelem, má navíc právo odstoupit od Akce před 

uplynutím 14denní lhůty ode dne zveřejnění a zaslání změněných Pravidel na jeho e-mailovou adresu 

uvedenou při registraci - ve vztahu ke spotřebiteli nabývá změna Pravidel účinnosti pouze v případě, 

že v této lhůtě nepodal Organizátorovi prohlášení o odstoupení od Akce. 

http://www.firststop.cz/
http://www.firststop.cz/
http://www.myfirststop.pl/cashback
http://www.firststop.cz/


4. V rozsahu, kterýneupravují tato Pravidla, se použijí www.firststop.cz. podmínkypoužívání webových 

stránek spolu se Zásadami ochrany osobních údajů, a pokud by se v jakémkoli ohledu ukázalo, že výše 

uvedené podmínky nebo Zásady ochrany osobních údajů jsou v rozporu s těmito Pravidly nebo 

oznámením o pravidlech zpracování osobních údajů společností Bridgestone Europe NV/SA, se sídlem 

a adresou v Belgickém království, Vlámský region, Zaventem, Kleine Kloosterstraat 10, zapsaná v 

místním rejstříkupodnikatelů pod číslem 0441.192.820, podnikající v České republice prostřednictvím 

Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR, se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5, IČO 066 

73 511, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 78516, 

pak se použijí ustanovení Pravidel nebo výše uvedeného oznámení opravidlech zpracování. Ve věcech 

zde neupravených se použijí obecně platné předpisy. 

http://www.firststop.cz./

