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PROFI CREDIT Czech, a. s.,
IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1

jako pořadatel vyhlašuje jarní akci s Podnikatelskou půjčkou „ZABEZPEČÍME
VAŠE PODNIKÁNÍ“
1. Akce je určena klientům společnosti, kteří budou osloveni v rámci oslovovací akce
s Podnikatelskou půjčkou dne 8. – 11. března 2019 s nabídkou dalšího úvěru.
2. Klienti, kteří splní níže uvedené podmínky, získají poukaz na nákup v internetovém
obchodě MALL.CZ (společnosti Internet Mall, a. s.) Hodnota poukazu je specifikována
v bodě č. 5.
3. Akce probíhá ve dnech od 11. března do 30. dubna 2019.
4. Prvotní je sepsání žádosti o Podnikatelskou půjčku v období akce. Akce se stahuje na
produkty ProFi Bonus, ProFi mini a ProFi mini+. Klient projde interním schvalovacím
procesem, jeho žádost bude schválena, půjčka vyplacena a klient zaplatí první splátku v
řádném termínu.
5. Nárok na odměnu (poukaz na nákup na MALL.CZ) vzniká u všech nových smluv
sepsaných v termínu trvání akce při zohlednění bodu č. 4. Těmto bude distribuován poukaz,
a to pro klienty s produktem ProFi Bonus 2 000 Kč a klienty s produktem ProFi mini a ProFi
mini+ v hodnotě 1 000 Kč od společnosti Internet Mall, a. s. (MALL.CZ).
6. Dojde-li ke zneužití podmínek nebo bude zjištěno protiprávní jednání, nemá účastník,
který se takového jednání dopustil, na výhru nárok.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla nebo akci před jejím řádným ukončením zrušit.
Změny budou oznámeny na www.proficredit.cz.
8. Účastníkem akce může být pouze osoba: a) fyzická osoba podnikající dle českého práva,
která splní všechny podmínky akce b) právnická osoba podnikající na základě platného
oprávnění dle českého práva, která splní všechny podmínky akce c) která není zástupcem
(pracovníkem) obchodní sítě vyhlašovatele akce.
9. V případě osobního předání poukazu budou vyhotoveny fotky/video z předání a krátký
článek pro marketingové účely.
10. Klient uplatní poukaz na www.mall.cz. Poté se již o distribuci zboží a služeb postará
partner kampaně MALL.CZ podle svých standardů.
11. Pokud si klient odměnu nepřevezme, nárok na odměnu zaniká.
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12. Ostatní:
• 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.
• Odvolání veřejného příslibu bude zveřejněno stejným způsobem, jako byl zveřejněn
samotný veřejný příslib.
• Ukončení akce bude oznámeno na webových stránkách www.proficredit.cz
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