ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „WUBI“
Obsahem tohoto dokumentu jsou úplná pravidla soutěže „WUBI“ („Soutěž“). Tento
dokument (dále jen „Pravidla“ nebo „Pravidla soutěže“) je jediným dokumentem, který
závazně upravuje pravidla Soutěže.
Organizátorem, pořadatelem a technickým správcem Soutěže je
společnost WUBI s.r.o.
se sídlem Hybernská 1012/30, Praha 1
IČO: 06829660
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 289723
zastoupená Andreou Klepáčovou, jednatelkou
kontaktní údaje:
tel. + + 420 296 333 636
www.wubi.cz
info@wubi.cz
(dále jen „WUBI“)
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I.
Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže se může stát pouze právnická osoba s adresou pro doručování na
území České republiky a s bankovním účtem sloužícím pro výplatu Prémií v České
republice a/nebo pouze fyzická osoba ve věku min. 18 let, která je plně svéprávná, s
adresou pro doručování na území České republiky a s bankovním účtem sloužícím pro
výplatu Prémií v České republice, která splní veškerá další stanovená pravidla Soutěže
(„soutěžící“ nebo „účastník Soutěže“).
Na přizvaného řidiče definovaného dále v čl. 2.1.1 Pravidel soutěže se přiměřeně
použijí ustanovení těchto Pravidel soutěže týkající se účastníka Soutěže jakožto řidiče
pojištěného vozidla. Přizvaný řidič není bez dalšího účastníkem Soutěže a nemá nárok
na Prémii, pokud se tímto účastníkem nestane tak, že sám splní veškeré podmínky
těchto Pravidel pro účast v Soutěži. Přizvaný řidič se přímo podílí na plnění podmínek
pro získání Prémie dle Pravidel soutěže ve prospěch účastníka Soutěže, přičemž se
seznámil s těmito Pravidly soutěže, vzal je na vědomí, souhlasil s nimi a je jimi vázán.

II.
Účast v Soutěži
2.1
Účast soutěžícího v Soutěži je vázána na kumulativní splnění těchto podmínek:
2.1.1
Soutěžící si bezplatně stáhl aplikaci s názvem „WUBI“ („Aplikace“) z Apple App
Store nebo Google play do mobilního zařízení, se kterým disponuje výhradně
soutěžící, a provedl úspěšnou instalaci této Aplikace. Prostřednictvím této Aplikace
bude docházet k zaznamenávání řidičského chování soutěžícího a k vyhodnocování
jeho jízd dle kritérií uvedených v čl. 4.1. a 4.2. těchto Pravidel. Aplikace umožňuje,
aby si další osoba, kterou soutěžící v Aplikaci označí, a která je zároveň uživatelem
Aplikace (nebo si Aplikaci za tímto účelem stáhne) (dále jen „přizvaný řidič“),
posílala své jízdy k jejich zaznamenání a vyhodnocení ve prospěch a na účet
soutěžícího. Řidičské chování přizvaného řidiče a vyhodnocení jeho jízd je přičítáno
při posuzování nároku na Prémii přímo soutěžícímu, jako kdyby jezdil sám; Pokud
je účastníkem Soutěže právnická osoba, jízdy uskutečňuje vždy prostřednictvím
přizvaného řidiče;
2.1.2
Soutěžící v rámci instalace Aplikace provedl registraci svého uživatelského účtu
v Aplikaci, seznámil se se Zásadami ochrany osobních údajů a toto seznámení se
v Aplikaci potvrdil, souhlasil s vyhodnocováním řidičského skóre automatickým
systémem s lidskou kontrolou, seznámil se a souhlasil s podmínkami užívání
Aplikace, vyplnil formulář pro sjednání pojištění s názvem „Formulář pojištění“,
splňuje předpoklady uvedené v čl. 1.1 Pravidel soutěže a pravdivě uvedl všechny
údaje dle tohoto čl. 1.1 ve „Formuláři pojištění“, zadal další povinné údaje za
účelem výpočtu pojistného a uzavření pojistné smlouvy;
2.1.3
Soutěžící uzavřel pojistnou smlouvu k produktu Autopojištění ČP („produkt“) mezi
ním a Českou pojišťovnou a.s., IČO: 45272956, se sídlem Spálená 75/16, Nové
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2.1.6
2.1.7
2.2
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Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Česká pojišťovna“), jejímž předmětem je pojištění
osobního automobilu (dále jen „pojištěné vozidlo“) ve smyslu pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla, havarijního pojištění vč. případně sjednaných
doplňkových pojištění, a to prostřednictvím webových stránek (www.wubi.cz) nebo
Aplikace („pojistná smlouva“) a v případě, že pojištěným vozidlem je ojeté vozidlo,
vložil fotodokumentaci vyžadovanou v souladu s podmínkami pojistné smlouvy
(vložení fotodokumentace lze uskutečnit prostřednictvím Aplikace, webových
stránek www.wubi.cz nebo www.ceskapojistovna.cz);
Soutěžící uhradil první splátku pojistného, má platnou a účinnou pojistnou smlouvu
a zároveň není v prodlení s úhradou žádného peněžitého závazku plynoucího pro
soutěžícího z pojistné smlouvy;
Soutěžící je oprávněn posílat k vyhodnocení pouze jízdy uskutečněné v pojištěném
vozidle dle čl. 2.1.3 těchto Pravidel. Soutěžící odpovídá za to, že jízdy posílané
přizvaným řidičem na jeho účet ve smyslu čl. 2.1.1 Pravidel soutěže budou rovněž
uskutečněny výhradně v pojištěném vozidle;
Soutěžící se seznámil s těmito Pravidly soutěže, vzal je na vědomí, souhlasil s nimi,
je jimi vázán a toto v Aplikaci potvrdil;
Soutěžící umožnil využití dat ze senzorů svého mobilního telefonu a jejich
zpracování pro účely Soutěže.
Každý soutěžící je oprávněn požádat o zaslání aktuálního a platného znění Pravidel
soutěže v elektronické podobě odesláním požadavku s uvedením svého e-mailu na
jakoukoliv kontaktní adresu WUBI (e-mailem, telefonicky či korespondenčně) a WUBI
je povinna vyhovět tomuto požadavku nejpozději do 10 dnů ode dne jejího doručení,
a to na své náklady.
III.
Podmínky Soutěže
Účelem Soutěže je zejména motivovat řidiče k obezřetnému a bezpečnému chování
při řízení pojištěného vozidla. Soutěž spočívá v soutěži účastníků Soutěže o prémii
(dále jen „Prémie“), když se WUBI zavazuje vyplatit účastníkovi Soutěže peněžitý
obnos až do výše 30 % z uhrazeného pojistného na pojistnou smlouvu dle čl. 2.1.3
těchto Pravidel za rozhodné období definované v čl. 6.4 těchto Pravidel (dále jen
„rozhodné období“), pokud tento účastník Soutěže splní v tomto rozhodném období
podmínky pro získání Prémie uvedené v těchto Pravidlech. Jedná se o soutěž
výkonnostní, tj. odměněn bude účastník Soutěže, který nasbírá určitý počet bodů.
Tato Soutěž není založena na nahodilém výběru výherce. Body se sbírají za konkrétní
aktivitu účastníka Soutěže v podobě splnění úkolů ve smyslu čl. V. těchto Pravidel a
dále za jeho řidičské chování a/nebo řidičské chování přizvaného řidiče při řízení
pojištěného vozidla, které je vyhodnoceno pomocí nainstalované Aplikace dle čl. IV.
Pravidel.
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IV.
Řidičské skóre
Soutěžící získává po každé uskutečněné jízdě řidičské skóre, ve kterém je zohledněno
specifické řidičské chování soutěžícího a/nebo přizvaného řidiče. V rámci analýzy
řidičského chování jsou využívána data ze senzorů mobilního telefonu (vč.
lokalizačních údajů) řidiče, přičemž jejich využití je pro zajištění Soutěže nezbytné, bez
něj nelze zajistit validní hodnocení řidičského chování a následně splnit podmínky pro
získání Prémií.
Pro účely vyhodnocování řidičského skóre jsou zohledňovány následující dílčí
parametry (dále jen „dílčí parametry“):
- řidičské manévry (brzdění, zrychlování, zatáčení)
- dodržování rychlostních limitů;
- rozptylování řidiče v průběhu jízdy (práce s telefonem);
- ujetá vzdálenost;
- prostředí, ve kterém se uživatel s vozidlem pohybuje, včetně parkování (tj.
čas, roční období, typ silnice, lokalita, počasí).
Dílčí parametry jsou vyhodnocovány po každé uskutečněné jízdě soutěžícího
prostřednictvím automatického systému, avšak s lidskou kontrolou, kterou zajišťuje
WUBI. Tyto parametry jsou vyhodnocovány až po potvrzení každé konkrétní jízdy, do
té doby jsou dílčí parametry obsaženy pouze v mobilním telefonu účastníka Soutěže a
WUBI k nim do té doby nemá přístup a nijak je nezpracovává. Soutěžící získává řidičské
skóre za každou jízdu, kterou odeslal k vyhodnocení, přičemž jich může odeslat i více
najednou. Soutěžící získává řidičské skóre také za jízdy uskutečněné přizvaným
řidičem, kde vyhodnocení jízd probíhá obdobně. Souhrnně pak soutěžící získá za
veškeré najeté a odeslané jízdy v každém rozhodném období celkové řidičské skóre.
Dle tohoto celkového řidičského skóre je soutěžící zařazen do řidičské úrovně a na
konci každého rozhodného období mu vzniká nárok na vyplacení Prémie za řidičské
skóre (dále jen „Prémie za řidičské skóre“), jejíž výše je závislá na dosaženém
řidičském skóre uvedeném v tabulce tvořící Přílohu č. 1 těchto Pravidel. Předpokladem
pro vznik nároku na Prémii za řidičské skóre je to, že řidič je po celou dobu
vyhodnocení řidičského skóre a zároveň v okamžiku vyhodnocení dle předchozí věty
účastníkem Soutěže. O výši dosaženého řidičského skóre je soutěžící po každé jízdě
informován v Aplikaci, stejně tak je informován o výši celkového dosaženého
řidičského skóre. Soutěžící je oprávněn oznámit ve lhůtě jednoho (1) týdne svůj
nesouhlas s výpočtem řidičského skóre, a to prostřednictvím e-mailové zprávy, listinné
zásilky nebo telefonicky na kontaktní adresu či telefonní číslo uvedené v úvodu těchto
Pravidel soutěže. WUBI přezkoumá tento nesouhlas, důvody tohoto nesouhlasu a další
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relevantní okolnosti a skóre buď opraví či nesouhlas odmítne, to vše nejpozději do
jednoho (1) týdne ode dne přijetí oznámení o nesouhlasu ze strany soutěžícího.
Aplikace mění své zabarvení do barev v níže uvedené tabulce podle aktuálního
celkového řidičského skóre dosaženého soutěžícím. Aplikace mění zabarvení
průběžně, a to podle aktuálních výsledků soutěžícího.

Řidičská úroveň

Řidičské skóre

Prémie

Gold

91-100

21-25 %

Silver

71-90

11-20 %

Bronze

51-70

1-10 %

Start (zelená)

0-50

0%

Nárok na Prémii za řidičské skóre soutěžícímu vzniká pouze v případě, že bude ověřen
skutečný nájezd kilometrů v pojištěném vozidle a zároveň soutěžící ve
vyhodnocovaném období nezavinil žádnou škodu, která byla likvidována z pojistné
smlouvy dle bodu 2.1.3 těchto Pravidel. Poměr ujetých kilometrů evidovaných u
soutěžícího v Aplikaci a skutečného nájezdu kilometrů v pojištěném vozidle nesmí činit
méně než 80 %. Ověření se provádí takovým způsobem, že soutěžící je povinen pořídit
prostřednictvím Aplikace a následně do Aplikace vložit fotografii, ze které bude zřejmý
počáteční stav tachometru pojištěného vozidla na začátku každého rozhodného
období, a dále pak stav tachometru pojištěného vozidla na konci rozhodného období.
Aktuální stav tachometru bude porovnán se stavem tachometru na začátku každého
rozhodného období, ve kterém se nárok na Prémii vyhodnocuje.
V.
Plnění úkolů soutěžícím
Kromě řidičského skóre má soutěžící možnost získat další Prémii za splněné úkoly (dále
jen „Prémie za splněné úkoly“), jejichž seznam je v Příloze č. 2 těchto Pravidel. WUBI
jakožto organizátor této Soutěže si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Soutěže
přidělovat prostřednictvím Aplikace soutěžícím úkoly vybrané z daného seznamu a
tyto úkoly v průběhu Soutěže měnit, avšak pouze tak, aby v případě, že soutěžící
započal v rozhodném období plnit nějaký úkol, mohl tento úkol v tomto rozhodném
období dokončit a obdržet za něj příslušný počet bodů.
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Za každý jednotlivý splněný úkol vzniká soutěžícímu nárok na získání Prémie za splněné
úkoly ve výši odpovídající 1 % nebo max. 2 % z výše uhrazeného pojistného na
pojistnou smlouvu dle čl. 2.1.3 těchto Pravidel za každé rozhodné období.
Nejvyšší Prémie za splnění úkolů nemůže přesáhnout 5 % z výše uhrazeného
pojistného na pojistnou smlouvu dle č. 2.1.3 těchto Pravidel za každé rozhodné
období.
Při nesplnění úkolu v daném rozhodném období se tento úkol na další období
nepřevádí.
VI.
Výhra v Soutěži (Prémie)
Prémie představuje výhru v Soutěži. Výše Prémie soutěžícího je určena procentuálním
podílem z jim uhrazeného pojistného na pojistnou smlouvu dle č. 2.1.3 těchto Pravidel
za rozhodné období, které je zároveň obdobím, ve kterém se nárok na Prémii
vyhodnocuje.
Maximální možná Prémie za řidičské skóre účastníka Soutěže činí 25 % z uhrazeného
pojistného na základě pojistné smlouvy soutěžícího dle čl. 2.1.3 těchto Pravidel za
rozhodné období, ve kterém se nárok na Prémii vyhodnocuje. Výpočet Prémie za
řidičské skóre je upraven v tabulce, která tvoří Přílohu č. 1 těchto Pravidel a která je
nedílnou součástí těchto Pravidel.
Maximální možná Prémie za splnění úkolů činí 5 % z uhrazeného pojistného na základě
pojistné smlouvy soutěžícího za rozhodné období, ve kterém se nárok na Prémii
vyhodnocuje. Výpočet Prémie za splnění úkolů je upraven v Příloze č. 2 těchto
Pravidel, která je nedílnou součástí těchto Pravidel.
Za rozhodné období dle těchto Pravidel se považuje vždy období tří (3) po sobě
jdoucích měsíců, ve kterých se vyhodnocuje nárok soutěžícího na Prémii dle těchto
Pravidel. Prvním rozhodným obdobím jsou pro soutěžícího tři (3) po sobě jdoucí
měsíce počínající uzavřením pojistné smlouvy, jejíž je tento soutěžící stranou.
VII.
Určení výherců v Soutěži a vyplacení výhry
WUBI vyhodnotí na konci každého rozhodného období, zda soutěžící splnil či nesplnil
podmínky pro vznik nároku na Prémii, o čemž nejpozději do jednoho (1) měsíce od
uplynutí rozhodného období informuje soutěžícího prostřednictvím Aplikace.
V případě, že soutěžící splnil podmínky pro vznik nároku na Prémii, WUBI poukáže
Prémii na bankovní účet soutěžícího uvedený soutěžícím v rámci Aplikace nejpozději
do šesti (6) týdnů od uplynutí příslušného rozhodného období.
VIII.
Obecné podmínky
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Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly
nebudou do Soutěže zařazeny nebo budou ze Soutěže vyřazeny ihned poté, co WUBI
zjistí, že tyto podmínky nesplňují. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené
stala výhercem, nemá nárok na vyplacení žádné Prémie.
Účastník Soutěže bude vyloučen dále v případě, že WUBI zjistí nebo bude mít
oprávněné podezření, že spácháním podvodného nebo nekalého jednání dopomohla
danému účastníkovi Soutěže k získání Prémie třetí osoba. Tím není dotčeno jednání
přizvaného řidiče v souladu s Pravidly soutěže. V případě vyřazení účastníka ze
Soutěže pojistná smlouva nezaniká, a to ani v případě uvedeném v čl. 8.1 výše.
Účastí v Soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se
tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.
WUBI jakožto organizátor Soutěže neodpovídá za jakékoliv škody nebo újmy, které
soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v Soutěži či v souvislosti s čerpáním
Prémií.
Na účast v Soutěži není právní nárok.
WUBI jakožto organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit
Pravidla či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Samotným
zrušením Soutěže nevznikají Soutěžícím žádné nároky. Zrušením Soutěže nejsou
dotčeny dříve vyplácené Prémie a nezaniká pojistná smlouva. Řidičské skóre a body,
které řidič nasbíral po dobu mezi počátkem posledního rozhodného období a
okamžikem zrušení Soutěže budou organizátorem Soutěže vyhodnoceny a
soutěžícímu tak může vzniknout nárok na poměrnou část Prémie, přičemž se
přiměřeně použijí Pravidla soutěže. V případě ukončení pojistné smlouvy soutěžícího
bez ohledu na důvod tohoto ukončení nebo stranu pojistné smlouvy, která pojistnou
smlouvu ukončila, účast tohoto soutěžitele v Soutěži automaticky zaniká.
WUBI jakožto organizátor Soutěže je oprávněn vyloučit soutěžícího, a to v případě, že
bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo
jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit
výsledky této Soutěže.
WUBI jakožto organizátor Soutěže není výslovně odpovědný za jakékoliv technické
problémy při přenosu dat, technické problémy spojené s internetem či mobilním
zařízením soutěžícího.
Aplikaci je oprávněna stáhnout a nainstalovat i osoba, která nemá uzavřenou
pojistnou smlouvu dle čl. 2.1.3 těchto Pravidel, ani není přizvaným řidičem. V takovém
případě bude této osobě zpřístupněna tzv. DEMO verze Aplikace, a to po dobu tří (3)
po sobě jdoucích měsíců od okamžiku stažení Aplikace do mobilního zařízení. V rámci
této DEMO verze bude možné vyzkoušet kalkulaci potenciální výše Prémie na základě
řidičského chování a za splnění úkolů. Na Prémii však uživateli nárok při použití DEMO
verze nevzniká. Po uplynutí doby tří (3) měsíců dle tohoto článku bude uživatel
Aplikace vyzván k tomu, aby se stal Účastníkem Soutěže a pokud tak neučiní, bude mu

7

Aplikace znepřístupněna. Pokud se takový uživatel stane účastníkem Soutěže,
dosažené řidičské skóre včetně dosažených úkolů v DEMO verzi bude vynulováno.

9.1

9.2

9.3

9.4

IX.
Zpracování a ochrana osobních údajů
Aplikace slouží k hodnocení chování účastníka Soutěže při řízení vozidla a poskytování
řidičských tipů. Účastník Soutěže proto bere na vědomí, že účast v Soutěži je spojena
se zpracováním osobních údajů, včetně lokalizačních údajů účastníka Soutěže,
získávaných ze senzorů jeho mobilního telefonu. Toto zpracování je nezbytnou
podmínkou účasti v Soutěži.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů, včetně vymezení kategorií
zpracovávaných údajů, délky doby jejich zpracování a o právech účastníka Soutěže
jsou dostupné zde: www.wubi.cz. Účastník potvrzuje, že se s nimi seznámil a bere je
na vědomí (toto nepředstavuje souhlas se zpracováním osobních údajů).
Účast v Soutěži je dobrovolná, není nezbytná pro uzavření a plnění pojistné smlouvy,
když pojistnou smlouvu lze sjednat i jinými technickými kanály a prostředky, nežli přes
Aplikaci, a to přes webové stránky www.wubi.cz. Vyhodnocení skóre je dobrovolné, je
však nezbytné pro získání Prémií. Účastník Soutěže může svou účast v Soutěži kdykoli
ukončit odvoláním svého souhlasu s vyhodnocováním řidičského skóre automatickým
systémem s lidskou kontrolou v sekci „profil“ v Aplikaci, odinstalováním Aplikace
anebo tak, že přestane splňovat jakoukoliv jinou podmínku pro účast v Soutěži ve
smyslu čl. 2.1 těchto Pravidel.
Zpracování osobních údajů účastníků Soutěže provádí WUBI. Zpracování osobních
údajů na straně WUBI je zabezpečeno zejména proti neoprávněnému přístupu, proti
změně, zneužití, či ztrátě údajů odpovídajícími technickými a organizačními
opatřeními na straně WUBI. Účastník Soutěže je povinen chránit své přístupové údaje
před jakýmkoliv možným zneužitím ze strany třetích osob.

V Praze dne 1. 8. 2018
WUBI s.r.o.
Příloha č. 1 – Tabulka převodu řidičského skóre na Prémie soutěžícím
Příloha č. 2 – Úkoly, které má soutěžící možnost plnit
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Příloha č. 1 Pravidel – Tabulka převodu řidičského skóre na Prémie soutěžícím
Skóre

Prémie

99-100

25 %

97-98

24 %

95-96

23 %

93-94

22 %

91-92

21 %

89-90

20 %

87-88

19 %

85-86

18 %

83-84

17 %

81-82

16 %

79-80

15 %

77-78

14 %

75-76

13 %

73-74

12 %

71-72

11 %

69-70

10 %

67-68

9%

65-66

8%

63-64

7%

61-62

6%

59-60

5%

57--58

4%

55-56

3%

53-54

2%

9

51-52

1%

0-50

0%
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Příloha č. 2 Pravidel – Úkoly, které má soutěžící možnost plnit
Seznam úkolů:
I.

Výkonnostní (progresivní) - každý splněný úkol za 2 %:
1) Odešlete jízdy přesahující v jednom rozhodném období celkový součet 5 000 km
2) Dosáhněte skóre přesahující 85 za jednu jízdu delší než 30 km
3) Dosáhněte skóre o 5 vyšší, než skóre dosažené v předchozím rozhodném období za
jednu jízdu delší než 30 km
4) Najeďte alespoň 30 kilometrů a dosáhněte skóre Brzdění 100
5) Najeďte alespoň 30 kilometrů a dosáhněte skóre Zrychlení 100
6) Najeďte alespoň 30 kilometrů a dosáhněte skóre Zatáčení 100
7) Najeďte alespoň 30 kilometrů a dosáhněte skóre Rychlostní limity 100
8) Najeďte alespoň 30 kilometrů a dosáhněte skóre Práce s telefonem 100
9) Najeďte alespoň 50 km a dosáhněte skóre Brzdění alespoň 95
10) Najeďte alespoň 50 kilometrů a dosáhněte skóre z jízdy alespoň 95

II.

Motivační - každý splněný úkol za 1 %:
1) Vyplňte informace o sobě a svém vozidle
2) Sdílejte aplikaci WUBI na Facebooku
3) „Lovec palců nahoru“:
 Sdílejte svoji jízdu na Facebooku. Sdílet můžete libovolnou jízdu.
4) „Udrž si skóre!“
 Získejte skóre za 5 po sobě jdoucích jízd alespoň 90 z každé jízdy
5) „Zařaďte se mezi nejlepší!“
 Buďte mezi nejlepšími 3 % řidiči, kteří používají WUBI
 Buďte mezi top 100 řidiči, kteří používají WUBI – mějte nejvyšší skóre
6) „Objevte Českou Republiku“
 Navštivte s WUBI různé části České republiky (alespoň část vyhodnocované jízdy
se musí nacházet v dané oblasti / jednotlivých oblastech)
 Projeďte s WUBI všechny kraje na Moravě (Jihočeský kraj, Vysočina,
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezký
kraj)
 Navštivte s WUBI alespoň jedno z následujících měst: Třebíč, Telč, Třešť
7) Spočítejte si, kolik byste s WUBI ušetřili

