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PROFI CREDIT Czech, a. s.,
IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1
vyhlašuje akci „ZÍSKEJ ODMĚNU – ROČNÍ DÁLNIČNÍ ZNÁMKU R2020“

- časové prodloužení akce
1) Akce je určena všem stávajícím / ukončeným klientům a novým klientům, kteří nemají
úvěrovou historii u společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s.
2) Klienti, kteří splní níže uvedené podmínky, získají jako odměnu roční dálniční známku
na rok 2020 (R2020).
3) Akce probíhá ve dnech 1. 10. – 15. 11. 2019.
4) Podmínkou pro obdržení dálniční známky je sepsání žádosti o podnikatelskou půjčku
ProFi BONUS v minimální výši vyplacené částky 50 000 Kč nebo ProFi MINI/MINI+
v minimální výši vyplacené částky 30 000 Kč v období akce, následné vyplacení půjčky
a zaplacení 1. splátky v řádném termínu (nejpozději však do 15.1.2020).
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 která,
1) v době trvání akce s námi sepíše žádost o podnikatelskou půjčku ProFi BONUS nebo
ProFi MINI/MINI+,
2) 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,
3) při vyhodnocení a odesílání odměny nesmí mít účastník na nové smlouvě předčasné
splacení, insolvenci nebo na jakékoliv smlouvě u společnosti zesplatnění či žalobu,

Proces vyhodnocení
Klienti, kteří splní výše uvedené podmínky, budou informováni operátorem o vzniku nároku na
dálniční známku a zároveň proběhne ověření správnosti adresy.
Klienti budou kontaktováni nejpozději do 4 pracovních dní od termínu vyhodnocení, které je
uvedeno níže. Operátor se pokusí s klientem spojit minimálně 5x v rozmezí minimálně 3 dnů.
PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1,
IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 61860069, bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú.: 43-8082500207/0100,
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Pro odeslání odměny je nutné dovolání se účastníkovi pro ověření adresy k zaslání odměny.
Pokud nebude klient dovolán, nárok na odměnu zaniká.

Vyhodnocení
Vyhodnocení bude probíhat v níže uvedených termínech:

-

21. – 23.11.2019
15. – 18.12.2019
06. – 08.01.2020
20. – 22.01.2020
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