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Pravidla akce „ZPÁTKY DO ŠKOLY“
PROFI CREDIT Czech, a. s., 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 akci „Zpátky do školy“.

Nárok na odměnu
Nárok na odměnu vzniká pouze u klienta, který zažádá v období akce o Zaměstnanecký úvěr
– Osobní půjčku. Následně projde interním schvalovacím procesem, jeho žádost bude
schválena a úvěr vyplacen.

Účastník akce
Účastníkem akce může být pouze osoba,
1. která v době trvání akce s námi uzavře smlouvu o úvěru;
2. která není v pracovním poměru nebo v podobném vztahu k naší společnosti, ani se
nijak nepodílí na uskutečnění, organizaci a zabezpečení této akce, není ani osobou
spolupracující s naší společností na základě obchodní smlouvy, a není ani osobou
blízkou takových osob;

Interní proces
1. Klient musí zažádat v období akce o Zaměstnanecký úvěr – Osobní půjčku.
Soutěže se může zúčastnit pouze v případě, že jeho žádost projde interním
schvalovacím procesem a smlouva bude následně vyplacena;
2. Klient obdrží na telefonní číslo uvedené v žádosti zprávu s unikátním odkazem na
soutěžní kartu do aplikace CoolTicket. K účasti v soutěži je nutné mít přístup do
této aplikace;
a. každý klient se může na základě obdržené karty zúčastnit soutěže pouze
jednou;
3. Klient navštíví soutěžní stránku, na které je podrobně vysvětlena mechanika
soutěže. Po setření daného počtu polí se klient ihned dozví, zda vyhrává;
a. ve hře může klient získat následující výhry:
i. 5x Apple iPhone 7 32GB
ii. 50x dvě vstupenky do kina
iii. 150x Tesco Finest výrobky
4. V případě výhry bude klient vyzván k uložení výherního kupónu. V případě výhry
iPhone 7 bude klient vyzván k bližší identifikaci a následně bude kontaktován
pracovníky společnosti Cool Ticketing s. r. o.;
5. Doba konání akce je od 21. 8. 2017 do 25. 9. 2017. Soutěže se mohou účastnit
klienti s vyplacenou smlouvou v termínu akce.
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Ostatní
1. PROFI CREDIT je oprávněn odvolat tento veřejný příslib, přičemž toto odvolání
učiní nejméně tři dny před 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 21. 8. 2017 do 25. 9. 2017.
4. Společnost Apple není sponzorem soutěže.
5. Funkčnost aplikace Cool Ticket a celý technický chod soutěže zajišťuje společnost
Cool Ticketing s .r. o.
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