CARBONIACUP HANKOOK TROPHY 2018
Značkový pohár CARBONIACUP HANKOOK TROPHY je vypsán jako podpora distributora závodních pneumatik HANKOOK jezdcům startujícím v rámci seriálu
závodů automobilů na okruzích CARBONIACUP. Účastníci, kteří se do hodnocení poháru CARBONIACUP HANKOOK TROPHY přihlásí, mohou startovat na
libovolných závodních pneumatikách HANKOOK VENTUS F200/Z206/Z207/Z205/Z221, které v průběhu roku 2018 nakoupí od promotéra za zvýhodněných
podmínek. Hlavní cenou pro vítěze poháru CARBONIACUP HANKOOK TROPHY bude odměna ve formě 4 kusů závodních pneumatik HANKOOK VENTUS,
odpovídajících rozměru a typu používanému jezdcem v dané sezóně. Podmínkou pro zařazení do hodnocení poháru je podání přihlášky a pořízení minimálně 4ks
závodních pneumatik HANKOOK VENTUS.
Promotérem poháru je distributor závodních pneumatik Hankook, firma MKR TRADING s.r.o., vystupující pod obchodní značkou MK-RACING.

 PODMÍNKY ÚČASTI:
1. Jezdec (dále jen Účastník), přihlášený do poháru, je oprávněn nakupovat pneumatiky HANKOOK VENTUS od promotéra poháru za zvýhodněnou cenu se
slevou 10% z oficiální prodejní ceny uvedené v ceníku promotéra na rok 2018.
2. Účastník, který se hlásí do poháru, je současně s podáním přihlášky povinen zakoupit minimálně 4ks pneumatik HANKOOK VENTUS z nabídky uvedené v
článku 2, jinak nebude přihláška přijata.
3. Účastník přihlášený do poháru musí na všech závodech startovat pouze na označených pneumatikách HANKOOK VENTUS dodaných promotérem poháru.
Dodržování tohoto pravidla bude kontrolováno. Pokud účastník použije při libovolném závodu jinou pneumatiku, než pneumatiku HANKOOK dodanou
promotérem závodu, nebudou mu za daný závod přiděleny body do hodnocení poháru.
4. Účastníkům poháru budou promotérem přidělovány za umístění v jednotlivých závodech body. Počet přidělených bodů bude odpovídat počtu bodů
přidělených v rámci hodnocení Carbonia Cupu dle propozic 2018, včetně použití koeficientů, škrtání závodů a dalších korekčních pravidel s tím, že dle
předchozího bodu budou jezdcům škrtány navíc i výsledky těch závodů, na nichž nesplnili podmínky tohoto poháru, zejména použití pneumatik HANKOOK.
5. Účastník s největším součtem bodů po skončení posledního závodu seriálu Carbonia Cup bude vyhodnocen jako vítěz poháru „CARBONIACUP HANKOOK
TROPHY 2018“ a obdrží věcnou cenu ve formě 4ks pneumatik HANKOOK VENTUS v rozměru a typu uvedeném v přihlášce účastníka.
6. Minimální počet účastníků v závěrečném hodnocení poháru musí být alespoň 5 (pět), jinak nebude vítěz poháru vyhlášen a cena nebude předána. V takovém
případě obdrží všichni účastníci poháru náhradní cenu ve formě 25% slevy na nákup jedné sady závodních pneumatik HANKOOK VENTUS.
7. Účastník přihlášený do poháru nesmí pneumatiky zakoupené za zvýhodněnou cenu dle článku 2 přeprodat bez předchozího písemného souhlasu promotéra
poháru třetí osobě k použití na jiném autě, než na autě registrovaném do poháru.
8. Účastník přihlášený do poháru je po celou dobu účasti v poháru (tj. od data přihlášení do data písemného odhlášení, respektive do konce posledního závodu
seriálu Carbonia Cup 2018) povinen jako účastník poháru aktivně propagovat závodní pneumatiky HANKOOK následujícím způsobem:
8.1 vylepit na soutěžní automobil na dobře viditelné místo (z bočního, předního i zadního pohledu) 4ks reklamních samolepek rozměru 30 x 6 cm,
dodaných promotérem poháru a odstranit (případně překrýt) jakékoli reklamní nápisy propagující konkurenční výrobce pneumatik
8.2 vyjadřovat se aktivně v komunikaci s ostatními jezdci a médii a ve všech jím vydaných tiskových zprávách pozitivně o závodních pneumatikách
HANKOOK použitých na jeho soutěžním voze
8.3 uvést ve svých tiskových materiálech a případně na internetových stránkách informaci o použití závodních pneumatik HANKOOK a účasti v poháru
„CARBONIACUP HANKOOK TROPHY 2018“
8.4 dodat (nejlépe elektronicky) promotérovi alespoň jednu fotografii prokazující splnění podmínek poháru, tj. vylepení reklamních samolepek a použití
pneumatik HANKOOK v daném podniku
8.5 dát promotérovi poháru souhlas se zveřejňováním svých fotografií a informací o své účasti v poháru „CARBONIACUP HANKOOK TROPHY 2018“ v
tiskových a propagačních výstupech promotéra
9. Účastník přihlášený do poháru je povinen zasílat promotérovi poháru objednávku pneumatik nejpozději 10 dnů před startem závodu, na kterém chce
objednané pneumatiky použít.
10. Účastník přihlášený do poháru je povinen objednané pneumatiky ve sjednaném termínu odebrat a uhradit jedním z následujících způsobů:
10.1 v hotovosti při převzetí pneumatik
10.2 platební kartou při převzetí pneumatik
10.3 převodem na účet předem tak, aby v den převzetí byla platba již připsána na účet prodávajícího
11. Promotér poháru zajistí aktivním účastníkům poháru včasnou dodávku objednaných pneumatik, technickou podporu pro správný výběr a použití pneumatik a
nastavení vozu a dořezávání vzorků.
12. Promotér poháru má právo kdykoli s okamžitou platností vyloučit z poháru kteréhokoli jezdce, který nebude plnit podmínky poháru.
13. Promotér poháru nenese žádnou zodpovědnost za předčasné ukončení poháru z důvodu neuskutečnění plánovaného počtu závodů ze strany pořadatele
seriálu Carbonia Cup. Nebude-li uskutečněno alespoň 5 z plánovaných závodních víkendů, nebude vítěz poháru vyhlášen a cena nebude předána a to bez
náhrady.

 NABÍDKA PNEUMATIK:

VENTUS F200

13” - 19” Cena s 10% slevou
od 3.984,- Kč bez DPH

VENTUS Z206

13” Cena s 10% slevou
od 3.984,- Kč bez DPH

VENTUS Z207

15” - 19” Cena s 10% slevou
od 5.056,- Kč bez DPH

VENTUS Z205

13” - 18” Cena s 10% slevou
od 4.270,- Kč bez DPH
Pro sk. B: Homologace E
pro běžný silniční provoz

VENTUS Z221

18” Cena s 10% slevou
od 6.999,- Kč bez DPH
Pro sk. B: Homologace E
pro běžný silniční provoz

CARBONIACUP HANKOOK TROPHY 2018 – PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA:
 ÚČASTNÍK:
Jméno..........................................................................................................

Název teamu...............................................................................................

Příjmení.......................................................................................................

Značka a typ vozu........................................................................................

Datum narození...........................................................................................

Třída............................................................................................................

Ulice............................................................................................................

WWW stránky jezdce/teamu......................................................................

Město..........................................................................................................

Rozměr „suchých“ pneu..............................................................................

PSČ..............................................................................................................

Rozměr „mokrých“ pneu.............................................................................

Telefon.........................................................................................................
E-mail..........................................................................................................

 FAKTURAČNÍ ÚDAJE:
Název firmy...................................................................................................................................................................................................................................................
Adresa...........................................................................................................................................................................................................................................................
IČO/DIČ.........................................................................................................................................................................................................................................................

 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST V POHÁRU „CARBONIACUP HANKOOK TROPHY 2018“:
1. Účastník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami poháru, které tvoří nedílnou součást této přihlášky a souhlasí s jejich obsahem a bude se jimi řídit.
2. Účastník potvrzuje, že se poháru účastní na vlastní nebezpečí a nebude požadovat od promotéra poháru žádné náhrady ani odškodnění za jakékoli škody, které
by mu v souvislosti s účastí v poháru nebo v souvislosti s použitím pneumatik Hankook mohly vzniknout.
3. Účastník se zavazuje, že se bude vždy chovat a vyjadřovat tak, aby podpořil pozitivní vnímání produktů a značky Hankook a promotéra poháru a zdrží se
jakýchkoli negativních vyjádření.
4. Účastník prohlašuje, že všechny údaje uvedené v této přihlášce jsou pravdivé a že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

V...........................................

dne.......................................................

Podpis........................................................................................

KONTAKT:
PRODEJNÍ KANCELÁŘ PRAHA/ČECHY:
Radošovická 6, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Email: praha@mk-racing.cz
Tel: +420-778005253

PRODEJNÍ KANCELÁŘ MORAVA/SLOVENSKO:
Velké Karlovice 973, 756 06 Velké Karlovice
Email: morava@mk-racing.cz
Tel: +420-603785748

