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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.: 115-5831460297/0100, Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892.  

PROFI CREDIT Czech, a. s.,  
IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1  
jako pořadatel vyhlašuje akci s Razdva půjčkou „Odměna za věrnost“ 
 

1. Akce je určena jak klientům s platnými smlouvami, tak i těm jejich smlouvy již byly ukončeny, 
kteří budou osloveni e-mailem s informací o kampani a uzavřou smlouvu na Razdva půjčku 
v období akce od 8. srpna 2019 do 2. září 2019 na částku1 minimálně 20 000 Kč a délkou 
trvání minimálně 24 měsíců. 

 
2. Odměna v soutěži je dle výběru klienta – kontaktní gril, reproduktor nebo batoh. Každá z výše 

uvedených cen je v hodnotě 1500 Kč. 
 

3. Akce probíhá ve dnech od 8. srpna 2019 do 2. září 2019.  
 

4. Akce se vztahuje pouze na uzavření smlouvy Razdva půjčka. Klient projde interním 
schvalovacím procesem, jeho žádost bude schválena a půjčka vyplacena.  

 
5. Klient musí mít zaplacenou první splátku v řádném termínu, tedy nejpozději v den splatnosti.  

 
6. Klient bude kontaktován pořadatelem prostřednictvím telefonu na tel. číslo, které uvedl 

v žádosti na internetových stránkách www.razdvapujcka.cz. Pořadatel se pokusí klientovi 
dovolat nejméně 6x s odstupem 3 dnů. Klient se musí do telefonu identifikovat jménem, 
příjmením uvedeným ve formuláři, potvrdit adresu pro zaslání odměny a zvolit si odměnu. 
Nepodaří-li se klienta kontaktovat, anebo budou-li požadované informace sděleny chybně, 
nebo bude zřejmé, že telefonní hovor nepřijal klient, který vyplnil žádost, nárok na odměnu 
ztrácí. 

 
7. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla nebo akci před jejím řádným ukončením zrušit. 

Změny budou oznámeny na webu www.razdvapujcka.cz. 
 

8. Odměny budou distribuovány prostřednictvím společnost Mall a.s., která využívá primárně 
přepravce PPL, DPD nebo Českou poštu. 

 
9. Pokud si klient odměnu nepřevezme, nárok na ni zaniká. 

 
10. Zapojením se do soutěže a odesláním formuláře souhlasí soutěžící s pravidly této akce. 

 
11. Dojde-li ke zneužití podmínek nebo bude zjištěno protiprávní jednání, nemá klient na odměnu 

nárok.  
 

12. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké, pořadatele. 
 

13. Vyhodnocení bude probíhat termínech uvedených níže: 
 

- 27. září 2019 

- 14. října 2019 

- 31. října 2019 

 

 

                                           
1 Pozn. výše úvěru 

mailto:info@razdvapujcka.cz
http://www.razdvapujcka.cz/
http://www.razdvapujcka.cz/
http://www.razdvapujcka.cz/

