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PRAVIDLA AKCE:
„PROFI PŮJČKA S PROFI PÉČÍ. ASISTENČNÍ SLUŽBY AUTOCARE 2.0 nebo MEDICARE
NA ROK ZDARMA“
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 „PROFI PŮJČKA S PROFI PÉČÍ. ASISTENČNÍ
SLUŽBY AUTOCARE 2.0 nebo MEDICARE NA ROK ZDARMA“

Osoby zúčastněné na akci
Nárok na odměnu vzniká klientovi (nový a stávající klient), který v období akce zažádá
o podnikatelskou půjčku (ProFI MINI, ProFI MINI+, ProFi BONUS). V případě, že projde
interním schvalovacím procesem a jeho žádost bude schválena, půjčka vyplacena a klient
zaplatí první splátku v řádném termínu.

Účastník akce
Účastníkem akce může být pouze osoba:
1. která v době trvání akce s námi zažádá o podnikatelskou půjčku a
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 s ním, a není ani
osobou blízkou takových osob; a
3. není ke dni vyhlášení akce ve smluvním vztahu s naší společností a ani kdykoliv
minulosti nebyla.
Interní proces
1. Klient musí zažádat v období akce o podnikatelskou půjčku (ProFI MINI, ProFI MINI+,
ProFi BONUS).
V případě, že projde interním schvalovacím procesem a jeho žádost bude následně
schválena, poté půjčka vyplacena a klient v řádném termínu zaplatí první splátku.
2. Klient po řádném uhrazení 1. splátky obdrží na telefonní číslo uvedené na žádosti
zprávu s unikátním kódem – je nutné, aby klient uvedl správné telefonní číslo.
3. Klient si vybere o jakou asistenční službu bude mít zájem a poté navštíví webovou
stránku www.auto-care.cz nebo www.medi-care.cz, na které je podrobně vysvětlen
postup online sjednání asistenční služby na 1 rok. V kolonce "Chci uplatnit slevový
kupón" vyplní unikátní kód a tím si asistenční službu aktivuje.
4. V případě pomoci uplatnění unikátního kódu se klient obrátí na svého úvěrového
poradce.

PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1,IČO: 61860069,
DIČ: CZ 61860069, bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú.: 43-8082500207/0100,
Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892.

Korespondenční adresa:
PROFI CREDIT Czech, a. s.
nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
Infolinka: +420 469 778 490, fax: +420 466 741 440
E-mail: proficredit@proficredit.cz, www.proficredit.cz

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.
2. Odvolání veřejného příslibu bude zveřejněno stejným způsobem, jako byl
zveřejněn samotný veřejný příslib.
3. Akce trvá od 21. 5. 2018 do 15. 6. 2018.
4. Cena asistenční služby AutoCare 2.0 je 1 790 Kč na 1 rok.
5. Asistenční služba AutoCare 2.0 platí pro osobní automobily s max. celkovou
hmotností do 3500 kg, které byly uvedeny do provozu poprvé před max. 14 lety
(vč.) ode dne sjednání pojištění a jsou registrovány na území ČR.
6. Cena asistenční služby MediCare je 1 140 Kč na 1 rok.

Funkčnost webových stránek a unikátních kódů určených pro sjednání asistenčních
služeb zajišťuje společnost Europ Assistance s.r.o.
Více na webových stránkách partnera akce www.auto-care.cz, www.medicare.cz nebo na non-stop lince 810 100 800.
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