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Všeobecné smluvní podmínky 
"Snow and Music Days 2018" 

 
 

1. Úvodní ustanovení 
Tyto všeobecné smluvní podmínky akce vydala obchodní společnost 
Inter Cars Česká republika s.r.o. 
 
Pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek se rozumí:  

a) akcí: akce organizovaná poskytovatelem za podmínek 
uvedených v těchto všeobecných podmínkách,   

b) odběratelem: podnikatel odebírající od poskytovatele zboží na 
základě registrace odběratele, který se může stát účastníkem 
akce zasláním přihlášky poskytovateli  

c) poskytovatelem: společnost Inter Cars Česká republika, s.r.o., 
se sídlem na Novodvorská 1062/12, 142 00, Praha 4 a zapsané 
u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C100562  

d) dohoda o účasti v akci: smlouva uzavřená mezi poskytovatelem 
a odběratelem podle čl. 2, jejíž obsah tvoří tyto všeobecné 
podmínky 

 
2. Podmínky akce  

Poskytovatel v zájmu motivace odběratelů a podpory prodeje 
organizuje akci, v jejímž rámci ten odběratel, který se přihlásí do akce 
a splní stanovené podmínky pro tuto akci, bude mít nárok získat od 
poskytovatele některý z uvedených bonusů. Akce trvá od 1. 8. 2018 do 
18. 11. 2018.  
 
Účast v akci vzniká zaregistrováním odběratele prostřednictvím 
elektronické přihlášky k účasti v akci, v níž poskytovatel zařadí 
odběratele do určité skupiny zákazníků a oznámí mu podmínky akce.  
 
Odběrateli vznikne nárok na získání bonusu pokud: 

a) Odběratel bude zaregistrován v akci nejpozději do 18. 11. 2018. 
b) V době trvání akce odebere od poskytovatele zboží od 

uvedených dodavatelů viz níže v minimální hodnotě 25 000 Kč 
bez DPH a zároveň se umístí v konečném pořadí mezi prvními 4 
odběrateli s nejvyšším dosaženým obratem v době trvání akce. 
 

Seznam dodavatelů, jejichž nákup se započítává do akce: 
 

c) Všechny závazky odběratele vůči poskytovateli jsou ve lhůtě 
splatnosti. 

d) Odběratel nemá nárok na bonus, pokud vrátí zboží, za jehož 
nákup mu nárok vznikl. 

 
Obrat v akci se započítává do všech dalších akcí pořádaných 
poskytovatelem.  
 
Čerpání bonusů: 
Odběratel, který splní všechny podmínky akce, získá nárok na bonus – 
jedno místo na pořádaném zájezdu 
 

3. Závěrečné ustanovení 
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu. Odlišná ujednání v dohodě 
o účasti v kampani mají přednost před těmito podmínkami. 
 
 
 

 
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti na základě rozhodnutí společnosti Inter Cars Česká republika, s.r.o. ze dne 1. 8. 2018. 
 
V Praze dne 1. 8. 2018 
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         CEO a  jednatel 
      

 
 
 
Martin Havlíček 

 jednatel

 

CASTROL Goodyear 

BOSCH (pouze brzdy) INA 

Bridgestone Kelly 

Dayton LEMFORDER 

Debica LUK 

DELPHI MEYLE 

Dunlop MOOG 

FAG RUVILLE 

FEBI SACHS 

FERODO Sava 

Firestone TRW 

Fulda ZF 


