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

jako pořadatel vyhlašuje akci „ZÍSKEJ POUKAZ NA DOVOLENOU“
1. Akce je určena všem klientům u Spotřebitelského úvěru (Osobní půjčka) společnosti
PROFI CREDIT Czech, a. s.
2. Klienti, kteří splní níže uvedené podmínky, mají možnost se účastnit slosování o hodnotné
ceny od partnerů Invia.cz a Internet Mall, a. s.
3. Akce probíhá ve dnech 1. května – 31. července 2018.
4. Podmínkou pro obdržení odměny je sepsání žádosti o Osobní půjčku v období akce
V případě, že projde interním schvalovacím procesem a jeho žádost bude schválena, půjčka
vyplacena a klient zaplatí první splátku v řádném termínu.
5. Losování cen:
Pro všechny klienty platí:
Po každém měsíci (květnu, červnu a červenci) bude losována jedna hlavní cena a to poukaz
na cestovní zájezd v hodnotě 40 000,- Kč od Invia.cz, a.s., která bude losována jako první.
Následně po každém měsíci (květnu, červnu a červenci) budou losovány další dvě ceny v
podobě grilů v hodnotě 17 990,- Kč a 8 990,- Kč. (První losovaný gril je v hodnotě
17 990,- Kč, druhý losovaný gril je v hodnotě 8 990,- Kč).
Pro nové klienty platí: (nové RČ)
Klienti, kteří neuspějí ve slosování o výše uvedené ceny, budou zařazeni do slosování o
poukaz do Internet Mall, a.s. v hodnotě 300,- Kč, který lze použít k nákupu zboží, tematicky
spojeného s dovolenou a grilováním. V tomto losování vyhrává každý třetí. Toto slosování
proběhne v měsíci říjnu 2018.
Pro všechny klienty (stávající a ukončené), kteří budou osloveni dopisem platí:
Klienti, kteří budou osloveni oslovovacím dopisem a podmínky akce vznikne jim nárok na
poukaz do Internet Mall, a.s. v hodnotě 100,- Kč.
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.
Účastník akce:
Účastníkem akce může být pouze osoba,
1. která v době trvání akce s námi sepíše smlouvu o úvěru, dojde k vyplacení a uhradí
první splátku v řádném termínu pro její uhrazení,
2. která není zástupcem (pracovníkem) obchodní sítě vyhlašovatele akce.
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Interní proces:
1. Klient musí zažádat v období akce o Osobní půjčku. Akce se může zúčastnit pouze v
případě, že jeho žádost projde interním schvalovacím procesem a půjčka bude následně
vyplacena. Nárok na cenu vzniká po zaplacení 1. splátky v řádném termínu.
2. Vylosovaní klienti hlavních cen (dovolená, gril), kteří splní výše uvedené podmínky, budou
telefonicky kontaktováni, že vyhráli, a bude s nimi domluven termín osobního předání
ceny, z kterého budou pořízeny fotky/videa a sepsán krátký článek pro marketingové
účely.
3. Vylosovaní klienti vedlejších cen (poukázky do Mall.cz), kteří splní výše uvedené
podmínky, budou o nároku na poukaz informováni sms zprávou a poukaz bude zaslán
poštou na jeho doručovací adresu do dvaceti dnů ode dne vyhodnocení nároku na bonus.
4. Pokud klient nezaplatí 1. splátku v řádném termínu, zaniká nárok na výhru/poukaz.
5. Akce se mohou zúčastnit pouze klienti, kteří budou mít sepsanou žádost v termínu akce a
splní výše uvedené podmínky.
6. Klient uplatní poukaz na www.mall.cz a na www.invia.cz. Poté se již o distribuci zboží a
služeb postarají partneři Internet Mall, a.s. a Invia.cz podle svých standardů.V případě, že
gril Outdoorchef ASCONA 570 G nebo gril Outdoorchef KENSINGTON 570 C nebude
možné z jakéhokoliv důvodu u společnosti Mall.cz doobjednat, garantujeme nákup
obdobného grilu ve stejné cenové relaci.
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. Ukončení akce bude oznámeno na webových stránkách www.proficredit.cz.
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