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PROFI CREDIT Czech, a. s.,
IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1
vyhlašuje akci „ZÍSKEJ DÁLNIČNÍ ZNÁMKU R2019 NA 1 ROK ZDARMA“
1. Akce je určena novým i stávajícím klientům společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s.
2. Klienti, kteří splní níže uvedené podmínky, získají dálniční známku na 1 rok zdarma.
3. Akce probíhá ve dnech 10. 9. – 12. 10. 2018.
4. Podmínkou pro obdržení dálniční známky je sepsání žádosti o podnikatelské půjčky
ProFi BONUS nebo ProFi MINI/MINI+ v období akce, následné vyplacení půjčky a
zaplacení 1. splátky v řádném termínu.
5. Dojde-li ke zneužití podmínek nebo bude zjištěno protiprávní jednání, nemá účastník,
který se takového jednání dopustil, na dálniční známku nárok.
6. Vyhrazujeme si právo měnit pravidla nebo akci před jejím řádným ukončením zrušit.
Změny budou oznámeny na www.proficredit.cz.

Účastník akce
Účastníkem akce může být pouze osoba,
1. která v době trvání akce s námi sepíše smlouvu o podnikatelské půjčky ProFi
BONUS nebo ProFi MINI/MINI+, dojde k vyplacení a uhradí první splátku v řádném
termínu pro její uhrazení,
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. Klienti, kteří splní výše uvedené podmínky, budou o nároku na dálniční známku
informováni sms zprávou a dálniční známka jim bude zaslána do 20. 12. 2018.
2. Pokud klient nezaplatí 1. splátku v řádném termínu, nárok na dálniční známku zaniká.
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