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Soutěžní kvíz Leo Express 

Všeobecná soutěžní pravidla  

I. Pořadatel a organizátor soutěže  

1. Soutěž v kvízu Leo Express (dále jen „soutěž“) probíhá prostřednictvím vyplnění kvízu 
na webové stránce Leo Express (www.le.cz).  

2. Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost Leo Express s.r.o. se 
sídlem Praha 3, Řehořova 908/4, PSČ 13000, IČO: 06661572, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286532 (dále jen 
„pořadatel“).  

II. Termín a lokalizace  

1. Soutěž probíhá od 28. listopadu 2022 do 9. prosince 2022 do 23:59. Soutěž začíná 
vyplněním kvízu a uvedením e-mailu zákazníka po jeho dokončení (dále jen „doba 
trvání soutěže“).  

2. Soutěž probíhá pouze na území České a Slovenské republiky.  

III. Podmínky účasti v soutěži  

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let mimo osob dle článku III. 
odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).  

2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, 
obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a 
spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování 
průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám blízké ve smyslu ustanovení 
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“).  

IV. Princip soutěže  

1. Principem soutěže je vyplnit kvíz na webové stránce a po vyplnění kvízu uvést svůj 
kontaktní e-mail nejpozději do 9. prosince 2022. Výherci budou pořadatelem 
náhodně vylosováni ze všech vyplněných kvízů s uvedeným kontaktním e-mailem.  

2. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplnou nebo jinak vadnou odpověď mající za 
následek nemožnost jejího použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či 
jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.  
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3. Zasláním odpovědi uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním jména a příjmení při 
vyhlašování výsledků soutěže. Výherci soutěže budou kontaktování pořadatelem 
nejpozději do 10 dnů po skončení soutěže. 

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní odpověď, která nesplňuje podmínky 
stanovené v těchto Pravidlech, nezařadit do soutěže nebo ji ze soutěže kdykoli po 
dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez 
nároku na jakoukoliv kompenzaci.  

V. Odměny a výhry v soutěži  

1. Po ukončení soutěže 9. prosince 2022 pořadatel náhodně vylosuje 100 vítězů ze 
všech vyplněných kvízů s uvedenou e-mailovou adresou. Vítězové soutěže budou 
kontaktováni prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. 

2. Předmětem výhry v soutěži je voucher na 50 leo kreditů, které je možné využít na 
nákup jízdenek a občerstvení u dopravce Leo Express. Platnost voucheru je do 9. 12. 
2023.  

3. Pro získání výhry musí být výherce registrován ve věrnostním programu Smile Club 
pořadatele.  

4. V případě, že se do 10 pracovních dnů po kontaktování výherce pořadatelem výherce 
neozve pořadateli, ztrácí nárok na výhru a výhra bude poskytnuta jinému 
soutěžícímu, který bude rovněž náhodně vylosován ze správných obdržených 
odpovědí dle těchto Pravidel. 

VI. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů  

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech 
souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, 
odložení, odvolání či úprav jejich Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v 
průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve 
výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu 
soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li 
mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V 
takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez 
nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží 
vždy pořadateli soutěže.  

2. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry 
nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout 
jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v 
průběhu soutěže měnit druhy výher.  



 
 
 
 
 

 

 
 
Leo Express s.r.o., Řehořova 908/ 4, 130 00 Praha 3 info@le.cz, www.leoexpress.com 

 

3. Účastí v této soutěži dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či 
zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa za 
účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu 
a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím 
elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje 
pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním 
svého jména a příjmení na sociálních sítích pořadatele a v Magazínu leo Express. 
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. 
Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním 
údajům a další práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  

4. Soutěžící svojí účastí v soutěži uděluje samostatný souhlas se zpracováním, 
shromažďováním a uchováváním osobních údajů za podmínek uvedených na webu 
www.leoexpress.com v sekci Ochrana osobních údajů.   

VII. Závěrečná ustanovení  

1. Pořadatel neodpovídá za úplnost zkrácené verze těchto Pravidel, která může být 
uveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato 
Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.  

2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas 
s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či 
pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze 
soutěže.  

3. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových 
stránkách soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora 
soutěže, společnosti Leo Express s.r.o., Řehořova 908/4, 130 00 Praha.  

4. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail 
soutez@le.cz.  

 
V Praze dne 24. listopadu 2022 


