
Získejte
Originální merch týmu  
F1 Alfa Romeo Racing ORLEN  
za koníky

   Vyberte si z nabídky produkt, který se Vám líbí a ujistěte se,   

zda máte na svém účtu dostatečný počet koníků.

   Pak stačí napsat na e-mail: event@benzina.cz.  

Do kolonky „Předmět e-mailu“ napište: F1 

do „Zprávy e-mailu“ napište text v tomto znění: 

 Mám zájem o: (název předmětu) 

 Počet kusů:

 Velikost: /pokud je volitelná/ (S, M, L, XL)

 ID číslo vaší BENZINA aplikace:

 Jméno a příjmení:

 Adresa včetně PSČ:

   Po potvrzovacím e-mailu od Benziny vám bude odečten příslušný počet koníků  

a předmět zaslán do 21 dnů na uvedenou adresu. Náklady na dopravu hradí Benzina. 

   Akce platí od 24. 8. 2021 do 1. 10. 2021 nebo do vyčerpání zásob reklamních předmětů.



Seznam předmětů 

Original Teamwear Polo Shirt 

men
50% Cotton / 50% Polyester
163 000 koníků

Essential T-Shirt  

men
95% Cotton / 5% Elastane
102 000 koníků

Essential Longsleeve T-Shirt  

men
95% Cotton / 5% Elastane
122 000 koníků

Official Kimi Räikkönen  
Curved-Brim Driver Cap 

unisex
95% Polyester / 5% Elastane
82 000 koníků

Curved-Brim Team Cap

unisex
95% Polyester / 5% Elastane
71 000 koníků

Metal Water Bottle

Stainless Steel
51 000 koníků

Drawstring Bag

100% Polyesterl
31 000 koníků

Official Robert Kubica  
Curved-Brim Driver Cap 

unisex
95% Polyester / 5% Elastane
82 000 koníků

Keyring 

50% Leather / 50% Metal
41 000 koníků

Thermal Coffee Mug 

Stainless Steel
61 000 koníků

Essential Longsleeve T-Shirt  

women
95% Cotton / 5% Elastane
122 000 koníků

Original Teamwear Polo Shirt 

women
50% Cotton / 50% Polyester
163 000 koníků

Essential T-Shirt  

women
95% Cotton / 5% Elastane
102 000 koníků



Úplná pravidla  
Promo akce „F1 ARRO“
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce „F1 ARRO“.  
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené  
Promo akce, která je přístupná v mobilní aplikaci BENZINA. Tato pravidla mohou  
být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Promo akce probíhá na území České republiky. 

Společná ustanovení 

•   Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem Promo akce „F1 ARRO“ – výstava Formule 1 teamu  

Alfa Romeo Racing ORLEN po vybraných čerpacích stanicích České republiky (dále jen „Promo akce”  

nebo „akce“) v České republice je společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Litvínov –  Záluží 1,  

PSČ 436 70, IČO: 275 97 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

sp. zn. C 24430, zastoupena prostřednictvím ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod,  

se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Organizátor”). 

•   Kontaktní adresa Organizátora (dále jen „kontaktní adresa“)  je ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA,  

odštěpný závod, Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4. 

•   Promo akce se řídí výlučně těmito Úplnými pravidly Promo akce „F1 ARRO“ (dále jen „Pravidla”).

•   V rámci Promo akce je níže uvedený účastník oprávněn prostřednictvím mobilní aplikace BENZINA (dále jen 

„aplikace BENZINA“) a za podmínek uvedených v těchto Pravidlech vyměnit načtené věrnostní body  

za předem vybrané reklamní zboží související s Promo akcí.  

Pravidla a podmínky Promo akce

 Podmínky účasti

•   Promo akce se mohou účastnit pouze fyzické osoby - spotřebitelé starší 18 let s doručovací adresou v České 

republice (dále jen „Účastník“). Účastník účastí na Promo akci bere na vědomí tato Pravidla a souhlasí s je-

jich obsahem. Na Účastníka, který se zúčastní Promo akce, se vztahují tato Pravidla.  

•   Z účasti v Promo akci  jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) 

Organizátora a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, provozovatelé čerpacích stanic Benzina na 

území ČR a jejich zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému), jakož i zaměstnanci 

(resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) agentur, které se podílejí na přípravě a realizaci Pro-

mo akce včetně Provozovatele , a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění. S nákupem na účet třetí osoby se nelze zúčastnit.  

•   Promo akce se koná v době od 24. 8. 2021 00:00:00 hod. do 1. 10. 2021 23:59:59 hod. včetně, nebo do vyprodání 

zásob (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky prostřednictvím aplikace BENZINA. 

•   Účastník se Promo akce zúčastní tak, že si v době konání Promo akce stáhne na svoje mobilní zařízení 

aplikaci BENZINA a vytvoří si v aplikaci uživatelský účet, na který si může za každý nákup na čerpací stanici 

BENZINA ukládat věrnostní body – koníky (dále jen „věrnostní body“). 

•   S použitím aplikace BENZINA si může Účastník v době konání akce vybrat limitované reklamní zboží s mo-

tivem Promo akce (dále jen „zboží F1 ARRO“), přesný popis zboží F1 ARRO je uveden na webových stránkách 



Provozovatele, na kterého Účastníka přesměruje aplikace BENZINA . Hodnotu zboží F1 ARRO si účastník 

zjistí na webu provozovatele www.benzina.cz. Hodnota zboží F1 ARRO bude uvedena výlučně ve věrnostních 

bodech.

•   Pokud si Účastník vybere některou z položek zboží F1 ARRO v aplikaci BENZINA, může si toto zboží následně 

objednat výhradně podle postupu uvedeném v aplikaci BENZINA. Účastník objednáním zboží F1 ARRO po-

tvrzuje, že má pro objednání zboží F1 ARRO dostatek věrnostních bodů.

•   Objednání zboží F1 ARRO probíhá prostřednictvím e-mailu, způsobem a podle návodu uvedeným v aplikaci 

BENZINA. V objednávkovém e-mailu Účastník přesně označí jeho uživatelský účet BENZINA (ID číslo aplika-

ce), objednávané zboží (včetně upřesnění barvy, velikosti nebo stylizace) a jeho počet. Provedením objed-

návky zboží F1 ARRO Účastník souhlasí s tím, aby mu Organizátor odebral z jeho uživatelského účtu BENZI-

NA počet věrnostních bodů odpovídající objednanému zboží F1 ARRO. 

•   K odečtení věrnostních bodů z uživatelského účtu Účastníka dojde k okamžiku zpracování objednávky 

Organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo k okamžiku zpracování objednávky odebrat Účastníkovi 

z účtu přiřazeného k aplikaci BENZINA věrnostní body v počtu odpovídajícímu hodnotě zakoupeného Zboží 

F1 ARRO. Organizátor si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud k okamžiku zpracování objednávky nemá 

Účastník na uživatelském účtu dostatečný počet věrnostních bodů.

•   Náklady na zabalení a doručení zboží F1 ARRO Účastníkovi nese Organizátor. Dodací lhůta pro doručení zbo-

ží F1 ARRO závisí na interních možnostech Organizátora a doručovatelské společnosti.

•   Účastník bere účastí na Promo akci na vědomí, že nabídka zboží F1 ARRO je limitovaná a může být ze strany 

Organizátora jednostranně kdykoli upravena. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli v době trvání Promo 

akce změnit, zúžit, rozšířit nebo i zcela zrušit nabídku zboží F1 ARRO. 

•   Vyobrazení zboží F1 ARRO v aplikaci BENZINA, internetových stránkách, případně jinde, je pouze ilustrativ-

ní a nezavazuje Organizátora zboží dodat. Dostupnost zboží F1 ARRO je limitovaná, doručení objednaného 

zboží podléhá potvrzení Organizátorem při zpracování objednávky. Organizátor si vyhrazuje právo zboží F1 

ARRO Účastníkovi v případě vyprodání zásob nedodat. Organizátor si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla, 

přičemž v této souvislosti není možné požadovat finanční náhradu, ani se jejího vyplácení domáhat soudní 

cestou. Organizátor si vyhrazuje právo neuznat za platné i věrnostní body, které byly odcizeny, získány pod-

vodem nebo jiným porušením Pravidel, zákona či dobrých mravů. 

•   Pokud bude Účastník akce podezřelý z nepoctivého jednání v rámci Promo akce nebo z jakéhokoliv jiného 

jednání v rámci Promo akce, které odporuje dobrým mravům nebo jakkoli obchází Pravidla, bude takový 

Účastník z akce vyloučen, a v případě vzniku nároku na zboží F1 ARRO tento nárok ztrácí.

•   Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či ma-

jetku, způsobenou zbožím F1 ARRO, nebo v souvislosti s používáním zboží F1 ARRO. 

•   Účast v Promo akci je dobrovolná. Účastník Promo akce odesláním objednávkového e-mailu vyslovuje sou-

hlas s těmito Pravidly. 

•   Informace o zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné v případě zapojení Účastníka do Promo akce 

jsou uvedeny v článku 9 Podmínek užívání aplikace BENZINA, s nimiž se Účastník seznámil při spuštění a 

instalaci aplikace BENZINA. Tyto Podmínky jsou Účastníkovi přístupné na webových stránkách Organizátora 

a jsou rovněž dostupné v textové podobě v rámci aplikace BENZINA.

Závěrečná ustanovení

•   Promo akce se řídí výhradně těmito Pravidly a jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze 

pro informační účely. Pravidla jsou k dispozici v aplikaci BENZINA. Originál je uložen na kontaktní adrese 

Organizátora. 

•   Každý Účastník Promo akce se účastní Promo akce s vědomím, že může požadovat zboží F1 ARRO pouze 

v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Pravidly. Při jakémkoliv porušení pravidel Promo akce či při 



podezření na nekalé či podvodné jednání Účastníka si Organizátor vyhrazuje právo Účastníka z Promo akce 

bez náhrady vyřadit.

•   Vymáhání účasti v Promo akci či zboží F1 ARRO soudní cestou je vyloučeno. Zboží F1 ARRO nelze vyplatit v 

hotovosti či jiným náhradním plněním. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek Promo akce Účastní-

kem, je Účastník povinen Organizátorovi prokázat splnění jednotlivých podmínek. 

•   Organizátor neručí za žádné problémy či technické obtíže související s účastí Účastníka v Promo akci či v sou-

vislosti s předáním/doručením a užíváním zboží F1 ARRO.

•   Účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než ta, která jsou uvedená v těchto 

Pravidlech.

•   Organizátor akce není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou Účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo 

od zboží F1 ARRO.

•   Organizátor neodpovídá za případné porušení daňové povinnosti a/nebo povinnosti ze strany Účastníka v sou-

vislosti s Promo akcí.     

•   Zboží F1 ARRO, které si Účastník nevyzvedne, anebo které se nepodaří odevzdat, doručit na Účastníkem uvede-

né kontaktní údaje, propadá bez náhrady ve prospěch Organizátora. 

•   Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla, Promo akci odložit, zkrátit dobu trvání Promo akce, 

přerušit nebo zrušit Promo akci bez náhrady. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo výměny zboží F1 ARRO za 

jiné ceny v ekvivalentní hodnotě, zejm. v případě, že mu nebudou dodavatelem poskytnuty tak, aby mohly být 

Účastníkům předány v souladu s pravidly Promo akce. V případě, že dojde ke změnám v těchto Pravidlech, 

stane se tak formou písemných číslovaných dodatků. Dodatky spolu s novým zněním Pravidel budou dostupné 

na akčním webu. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

•   V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Promo akce, nejasností 

týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustano-

vení těchto Pravidel. 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24.8.2021.


