Podmínky spotřebitelské akce „Skútr na den“
1 Organizátor spotřebitelské akce
Faber Moto s.r.o.
Holandská 878/2
63900 Brno, Česká republika
IČ: 054 35 242 | DIČ: CZ05435242
2 Obsah spotřebitelské akce
2.1 Podmínkou účasti není nákup zboží.
2.2 V rámci dealerské sítě Vespa a Piaggio v České republice společnost Faber Moto s.r.o
organizuje spotřebitelskou akci, do které je možné se zapojit vypůjčením skútru Vespa či
Piaggio na den.
2.3 Jako den je definován čas od odpoledne prvního dne do dopoledne třetího dne. Skútr
Vespa, či Piaggio je možné si vyzvednout nejdříve první den od 16:00 hod. a vrátit
nejpozději třetí den do 10:00 hod. do dealerství, ze kterého byl vypůjčen. Jakoukoli odchylku
od výše uvedeného je nutné dohodnout písemně přímo s dealerem, od kterého si účastník
skútr vypůjčuje.
2.4 Zápůjčka je zpoplatněna částkou 300 Kč za skútry Vespa, 200 Kč za skútry Piaggio Beverly
a Piaggio Medley a 500 Kč za skútry Piaggio MP3. Zápůjčka je limitována nájezdem
maximálně 100 km. Za každý najetý km navíc bude účtováno 5 Kč za km s DPH. Vozidlo je
zapůjčováno a vráceno s plnou nádrží.
2.5 V případě zakoupení skútru v průběhu akční doby je poplatek za zápůjčku odpočítán z kupní
ceny skútru.
2.6 V případě zakoupení skútru Piaggio po absolvované demojízdě dostanete bonus na
originální příslušenství v hodnotě 2500 Kč pro modely Liberty 125, Medley 125, Beverly 300
a 350 a v hodnotě 5000 Kč pro modely MP3 300, MP3 350 a MP3 500. V případě zakoupení
skútru Vespa po absolvované demojízdě dostanete bonus na originální příslušenství v
hodnotě 2500 Kč pro modely Elettrica, Primavera 125 a Sprint 125 a v hodnotě 5000 Kč pro
modely GTS 125, 300 a Sei Giorni 300. Nabídka platí na skladová vozidla do konce srpna
2019.
2.7 Registraci na vypůjčení skútru Vespa či Piaggio jde zaslat výlučně přes kontaktní formulář
na webové stránce www.skutrnaden.cz
2.8 Účastník bere na vědomí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, přímení,
email, telefon, číslo OP, číslo a rozsah řidičského oprávnění) firmou Faber Moto s.r.o. a
dealerem, kterého si účastník pro vypůjčení skútru Vespa či Piaggio vybere. Údaje budou
zpracovány pro účely vypůjčení skútru Vespa či Piaggio, participace v akci a kontaktování
dealerem. Po ukončení akce budou všechny údaje smazány, pokud účastník nedá výslovný
souhlas s dalším zpracováním dat firmou Faber Moto s.r.o. anebo dealerovi, od kterého byl
skútr půjčený za účelem dalších obchodních aktivit.
2.9 Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že dostupnost skútrů Vespa a Piaggio je
limitovaná a ani organizátor akce ani dealer nemají povinnost rezervační poptávku
odsouhlasit. Účastník bere na vědomí, že participace dealera na akci “Skútr na den” je
dobrovolná a dealer je oprávněn rezervační poptávku bez uvedení důvodů odmítnout.
2.10 Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při vyzvednutí skútru u dealera je povinen
zaplatit kauci, kterou složí při zapůjčení stroje. Ta mu bude po vrácení skútru v
nepoškozeném stavu vrácena v plné výši. V případě způsobení škody na skútru během
výpůjčky bude kauce snížena o částku tvořící spoluúčast dealera jakožto vlastníka na
likvidaci pojistné události. Vozidla jsou havarijně pojištěná.
2.11 Společnost Faber Moto s.r.o zprostředkuje kontakt mezi dealerem a zákazníkem a není
zodpovedná za realizace testovací jízdy.
2.12 Organizátor si vyhrazuje z důvodu počasí, kapacit dealera, vytíženosti strojů, poškození
stroje předchozími účastníky akce, nebo jiných objektivních důvodů přeložit, nebo
nerealizovat předváděcí jízdu.
2.13 Podrobné podmínky výpůjčky jsou uvedeny separátně ve výpůjční smlouvě.

3 Účastníci akce
3.1 Akce se mohou účastnit pouze pro osoby s trvalým pobytem v České republice a platným
řidičským oprávněním třídy B/ A1, A2 nebo A.
4 Prohlášení o ochraně osobních údajů
4.1 Za zpracovaní dat nese odpovědnost: Faber Moto s.r.o, Holandská 878/2, 63900 Brno,
Česká republika IČ: 054 35 242 | DIČ: CZ05435242
4.2 Při získávání a zpracování Vašich dat striktně dodržujeme legislativní předpisy o ochraně
osobních údajů. Jako legislativní základ slouží zejména nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.

Uděluji tímto souhlas Faber Moto s.r.o se sídlem Holandská 878/2, 63900 Brno, Česká republika
IČ: 054 35 242 | DIČ: CZ05435242 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o
ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával mé osobní údaje pro účel
participace na akci “Skútr na den”. Po ukončení akce budou všechny údaje smazány. Souhlas lze
vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na adresu info@skutrnaden.cz

2.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé
• Dealer, u kterého si účastník vypůjči skútr Vespa
• Agentura LivePR

3.

Dle GDPR máte právo:
• Vzít souhlas kdykoliv zpět
• Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
• Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
• Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
• Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti
zpracování

Se zněním smlouvy souhlasí:
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