
Pravidla akce „SUV Festival“ 

Tato pravidla akce „SUV Festival“ („Akce“) jsou nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce zkušebního vozu 

uzavřené mezi zájemcem („Vypůjčitelem“ či „Zájemce“) a příslušným autorizovaným prodejcem vozů značky 

Hyundai na území České republiky („Půjčitel“ či „Dealer“) v rámci Akce („Smlouva“). Podpisem Smlouvy se 

Zájemce zavazuje mimo jiné dodržet níže uvedená pravidla. 

1) Zájemce se na zkušební jízdu registruje na webové stránce www.hyundai.cz/suvfestival od 

30.11.2017 00:01 hodin do 26.1.2018 do 23:59 hodin, a to dle aktuální dostupnosti (kapacity) 

příslušného Dealera. 

2) Dealer je oprávněn při plánování kalendáře výpůjček s upozorněním nejpozději 14 dní před 

započetím příslušné výpůjčky změnit Zájemcem navrhovaný (preferovaný) termín výpůjčky a 

upřednostnit jiného Zájemce s vážnějším zájmem o koupi vozu. Posouzení vážnosti zájmu o koupi 

vozu je plně na uvážení Dealera. 

3) Standardní doba výpůjčky jsou 3 dny. 

4) Vypůjčitel je povinen vůz provozovat po dobu výpůjčky dle Smlouvy v souladu s návodem k použití 

a poučením o pravidlech užívání zkušebního vozu ze strany Dealera. 

5) Ve všech zkušebních vozech je zakázáno kouřit. 

6) Zkušební vozy v rámci Akce je zakázáno používat pro komerční účely či za účelem jakékoliv 

publikační činnosti. 

7) Aktuální poloha zkušebního vozu bude během výpůjčky Půjčitelem monitorována prostřednictvím 

geolokalizačních (GPS) služeb, a to výlučně za účelem ochrany majetku Půjčitele. Ve vztahu 

k tomuto platí v plném rozsahu ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a souvisejících práv 

Vypůjčitele uvedené ve Smlouvě. 

8) Půjčitel je oprávněn požadovat při výpůjčce od Vypůjčitele vratnou kauci, a to ve výši stanovené 

Dealerem.  

9) Vypůjčitel je povinen dodržet domluvený termín výpůjčky (datum a čas převzetí i vrácení zkušebního 

vozu) dle Smlouvy. 

10) Vratná kauce, kterou přebírá Půjčitel od Vypůjčitele, se stává nevratnou v případě, že: 

A. Vypůjčitel vrací zkušební vůz poškozený tak, že prokazatelně porušil podmínky výpůjčky dle 

Smlouvy (např. propálené sedačky, výrazně znečištěný interiér, neohlášení pojistné události 

dle instrukcí Půjčitele aj.); 

B. Vypůjčitel vrací zkušební vůz po smluvně dohodnutém termínu bez předchozí domluvy 

s Půjčitelem. 

11) Vypůjčitel přebírá zkušební vůz s plnou nádrží pohonných hmot a se stejným množstvím 

pohonných hmot ho i vrací. Spotřebované pohonné hmoty hradí Vypůjčitel. 

 

http://www.hyundai.cz/suvfestival

