Oznámení o změně pravidel akce o auto Škoda Octavia III Trumf
1,4TSI.
„VYHRAJ AUTO ZA 500 000 Kč“

PROFI CREDIT Czech, a. s.,
IČ: 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1
Společnost PROFI CREDIT Czech a.s. jako pořadatel (dále též jen „Pořadatel“) vyhlásila akci

o auto Škoda Octavia III Trumf 1,4TSI „VYHRAJ AUTO ZA 500 000 Kč“ (dále též jen
„Akce o auto Škoda“. Pravidla této akce byla uveřejněna na internetových stránkách
společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. (dále též jen „Pravidla akce“).

Podle bodu 9 Pravidel akce platí, že Pořadatel je oprávněn měnit Pravidla akce nebo
akci před jejím řádným ukončením zrušit. Změny budou oznámeny na:
www.proficredit.cz.
Pořadatel tímto mění Pravidla akce takto:
Stávající bod 6 Pravidel akce ve znění:
6. Losování ceny. Po skončení akce bude vylosován výherce, jenž bude telefonicky vyzván,
aby si převzal hlavní cenu, auto Škoda Octavia v hodnotě 500 000 Kč. Jestliže výhru odmítne,
nebo se pro její převzetí nedostaví, anebo si ji v určený den nepřevezme z jakéhokoli jiného
důvodu, bude vylosován náhradní výherce. Při osobním předání budou vyhotoveny fotky/video
z předání a krátký článek pro marketingové účely.

se mění a nahrazuje takto:
6. Losování ceny. Po skončení akce bude vylosován výherce, jenž bude telefonicky vyzván,
aby si převzal hlavní cenu, auto Škoda Octavia v hodnotě 500 000 Kč. Jestliže výhru odmítne,
nebo se pro její převzetí nedostaví, anebo si ji v určený den nepřevezme z jakéhokoli jiného
důvodu, bude vylosován náhradní výherce. Při osobním předání budou vyhotoveny fotky a
videa daného výherce z předání a krátký článek o tomto předávání s údaji o výherci pro
marketingové účely.
Zapojením do akce každý účastník této akce souhlasí s tím, aby takto vyhotovené fotky a videa
a článek s údaji o výherci mohou být ze strany Pořadatele používány pro marketingové účely.
Nakládání s a užívání fotek, videí a článků s údaji o výherci bude upraveno písemným
souhlasem daného výherce. Poskytnutí takového písemného souhlasu je nezbytnou
podmínkou pro to, aby výherci vzniklo právo na danou cenu (auto Škoda Octavia) a aby mu
tato cena byla předána. Pokud výherce odmítne pořadateli takový písemný souhlas ve lhůtě 5
dnů ode dne, kdy k tomu bude Pořadatelem vyzván, poskytnout, jeho právo na výhru zaniká a
Pořadatel provede náhradní losování jiného výherce. Právo na výhru je i u jiného výherce
podmíněno poskytnutím písemného souhlasu, tak jak je uvedeno shora v tomto bodě Pravidel
akce.

Tato změna Pravidel akce je účinná ode dne uveřejnění této změny na internetových
stránkách Pořadatele www.proficredit.cz.

Datum uveřejnění této změny
www.poficredit.cz: 25. 3. 2019
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