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PRAVIDLA AKCE „ZPÁTKY DO ŠKOLNÍCH LAVIC“
PROFI CREDIT Czech, s. r. o., IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město,
110 00 Praha 1, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892 (dále též „PROFI
CREDIT“) stanovuje pravidla pro akční půjčku.
PARAMETRY PŮJČKY
Akční půjčkou se má na mysli spotřebitelský úvěr dle níže stanovených parametrů:
1. vyplacená částka 20 001 Kč se zvýhodněnými měsíčními splátkami dle doby
splatnosti;

Splatnost
měs.
48
42
36

Požadovaná částka
Kč
20 001
20 001
20 001

Splátka
Kč
999
1 099
1 199

INTERNÍ PROCES
2. klient musí zažádat v období akce o AKČNÍ půjčku ve výši 20 001 Kč. V případě,
že projde interním schvalovacím procesem a jeho žádost bude schválena, po
stanovenou dobu splácení bude splácet půjčku se zvýhodněnými splátkami;
3. i na tuto AKČNÍ půjčku se vztahuje benefit pro klienta, kterým je Bonus za řádné
splácení v hodnotě 5 % z řádně splacené celkové částky. Pro získání této odměny
musí klient splnit stanovená pravidla;
4. nárok na akční půjčku není vymahatelný, v případě, že klientovi nebude
z interních důvodů žádost o AKČNÍ půjčku schválena, může mu být nabídnuta jiná
půjčka;
5. doba konání akce je od 8. 8. 2016 do 18. 9. 2016, akční půjčka platí pro žádosti s
datem v intervalu akce.
OSTATNÍ
1. PROFI CREDIT je oprávněn odvolat tento veřejný příslib, přičemž toto odvolání učiní
nejméně tři dny přede dnem jeho účinnosti, kterým je první den konání akce.
2. Odvolání veřejného příslibu bude zveřejněno stejným způsobem, jako byl zveřejněn
samotný veřejný příslib.
3. Akce trvá od 8. 8. 2016 do 18. 9. 2016.
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