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PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE  
„AUTOPŮJČKA S PLNOU NÁDRŽÍ*“

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Pravidla“) je úplná a jasná úprava podmínek marketingové 
akce „Autopůjčka s plnou nádrží“ (dále také „Akce“). 

1. Pořadatel a organizátor Akce 
Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 
333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“). 
Poskytovatelem Autopůjčky je ČSOB Leasing, a.s., se sídlem Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 
Praha 5, IČO: 63998980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 3491 (dále jen „ČSOB Leasing“)

2. Doba trvání Akce 
Akce probíhá v období od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021  (dále jen „Doba trvání Akce“).

3. Komu je Akce určena
Akce se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby podnikající i nepodnikající (dále jen „Fyzická 
osoba“).
Z účasti na Akci jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby, které jsou zaměstnanci 
Pořadatele nebo zaměstnanci člena skupiny ČSOB. Aktuální seznam všech členů skupiny ČSOB 
najdete na www.csob.cz/skupina

4. Účastníci Akce
Účastníkem Akce se stane Fyzická osoba, která v Době trvání Akce prostřednictvím pobočkové 
sítě ČSOB nebo Klientského centra ČSOB uzavře zákaznickou smlouvu o úvěru na finanční 
produkt ČSOB Leasing Autopůjčka (dále jen „Smlouva“) a k poskytnutí (čerpání) celé jistiny úvěru 
dle Smlouvy dojde nejpozději do 31.12.2021 (dále jen „Účastník Akce“).

5. Odměna a její předání 
Odměnou v této Akci je palivová karta CCS Bonus Plus v hodnotě 1500 Kč (dále též „Odměna“). 
Odměna představuje jednorázovou anonymizovanou (prepaid) CCS kartu nabitou na 1500 Kč  
s platností 3 roky od vystavení, datum expirace je na kartě uvedeno. Použití Odměny je možné  
v síti čerpacích stanic přijímajících CCS karty po celé ČR. 
Odměnu získá každý Účastník Akce.
Odměna bude odeslána Pořadatelem bez zbytečného odkladu po poskytnutí celé jistiny 
financování Účastníkovi Akce, a to prostřednictvím České pošty či jiného poskytovatele 
doručování zásilek na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to včetně průvodního informačního dopisu 
s představením karty CCS Bonus Plus.
 
*Upozornění: Objem natankovaných pohonných hmot bude závislý na ceně pohonných hmot v době čerpání palivové 
karty CCS Bonus Plus. V závislosti na ceně a době čerpání pohonných hmot, jakož i na objemu tankovací nádrže 
konkrétního automobilu, nemusí dojít k natankování tzv. „plné nádrže“.“
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6.  Informace Účastníka Akce o zpracování osobních údajů 
Účastník Akce bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 
2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, 
pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání 
Odměny bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, 
doručovací adresu, tel. číslo, e-mailovou adresu číslo Smlouvy a čerpání jistiny. Osobní údaje 
budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Odměny, tedy 
nejpozději do konce ledna 2022.
Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke 
zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-
udaje.

7. Závěrečná ustanovení
Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce. 
Benefit nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani 
měnit za odměny či bonusy z jiných akcí. 
Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových 
povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím 
Odměny.
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit 
dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli 
reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním 
Odměny ani za vady, škody či nedoručení zpráv a Odměn dle těchto Pravidel. 
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání  Fyzické osoby/Účastníka Akce, které bude v 
rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo 
bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré 
jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o 
případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Odměny nebo možnost vyloučení 
Fyzické osoby/Účastníka Akce z Akce bez náhrady. 
Pravidla jsou přístupná na internetové adrese zde: www.csob.cz/autopujcka a každý Účastník 
Akce s nimi svojí účastí na Akci vyslovuje bezvýhradný souhlas.
Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, 
přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.
Akci nelze kombinovat s jakoukoli jinou marketingovou akcí pořádanou Pořadatelem v Době 
trvání Akce.

V Praze dne 31.8.2021
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