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PROFI CREDIT Czech, a. s.,
IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1
jako pořadatel vyhlašuje akci o auto Škoda Octavia III Trumf 1,4TSI.
„VYHRAJ AUTO ZA 500 000 Kč“
1.
Akce je určena všem klientům (novým i stávajícím) u našeho spotřebitelského úvěru,
dále „Osobní půjčka“ .
2.
Podmínkou pro získání poukazu a zařazení do slosování je sepsání žádosti o Osobní
půjčku v období akce v minimální výši 30 000 Kč se splatností 48 měsíců a výše.
Klient projde interním schvalovacím procesem, jeho žádost bude schválena, půjčka
vyplacena a klient zaplatí první splátku v řádném termínu.
3.
Klient, který splní níže uvedené podmínky:
a) se zařadí do slosování o auto Škoda Octavia III Trumf 1,4TSI v hodnotě 500 000 Kč
od společnosti Autocentrum Barth,a.s.
b) a automaticky získá poukaz v hodnotě 500 Kč od společnosti Internet Mall, a. s.
(MALL.CZ)
4. Úvěroví poradci, jejichž klienti mají nárok na poukázku v hodnotě 500 Kč, získávají taktéž
poukaz ve stejné hodnotě jako jejich klienti.
5.

Akce probíhá ve dnech 22. 10 – 21. 12. 2018.

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.
7.
Předávání poukazů. Poukazy budou klientům a úvěrovým poradcům zaslány poštou
maximálně do 60 pracovních dnů od uhrazení první splátky v řádném termínu.
8.
Dojde-li ke zneužití podmínek nebo bude zjištěno protiprávní jednání, nemá účastník,
který se takového jednání dopustil, na výhru nárok.
9.
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla nebo akci před jejím řádným ukončením
zrušit. Změny budou oznámeny na www.proficredit.cz.
10.
Účastníkem akce může být pouze osoba:
a) starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní všechny podmínky
akce
b) která není zástupcem (pracovníkem) obchodní sítě vyhlašovatele 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.
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2. Odvolání veřejného příslibu bude zveřejněno stejným způsobem, jako byl zveřejněn
samotný veřejný příslib.
3. Výhry z reklamních soutěží nebo reklamního slosování jsou osvobozené od daně z příjmu
v souladu s § 4 odst.1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, v
hodnotě nepřevyšující 10.000 Kč vč. DPH.
4. PROFI CREDIT si vyhrazuje právo na změnu výher. Na výhry nevzniká právní nárok.
5. Pokud výherce výhru nepřevezme i přes opakované výzvy do 2 měsíců od data prvního
kontaktování, proběhne náhradní losování.
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