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PROFI CREDIT Czech, a. s.,
IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1
vyhlašuje akci „Kabriolet na víkend“
1. Akce je určena pouze novým klientům společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s.
2. Novým klientem se rozumí osoba, která s naší společností nemá ani dosud nikdy neměla
uzavřenu žádnou smlouvu o úvěru, půjčce či zápůjčce.
3. Klienti, kteří splní níže uvedené podmínky, budou zařazeni do slosování o poukaz na
víkendový pronájem Kabrioletu v hodnotě 2.900 Kč na (www.cabriovikend.cz).
4. Akce probíhá ve dnech 15. června – 15. července 2021.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla nebo akci před jejím řádným ukončením
zrušit. Změny budou oznámeny na webu www.proficredit.cz
6. Dojde-li ke zneužití podmínek nebo bude zjištěno protiprávní jednání, nemá účastník,
který se takového jednání dopustil, na odměnu nárok.

Odměna
Poukaz na víkendovou zápůjčku kabrioletu od autopůjčovny (www.cabriovikend.cz)
v hodnotě 2.900 Kč. Vratnou kauci hradí klient autopůjčovně sám.

Podmínky akce
Klientovi (účastníkovi akce) náleží odměna při splnění všech níže uvedených podmínek:
1. Splnit podmínku nového klienta
2. Uzavřít novou smlouvu (spotřebitelský úvěr) s následným vyplacením částky na účet
v období 15. 06. – 15. 07. 2021
3. U spotřebitelského úvěru nesmí nastat zákonné odstoupení od smlouvy do 14 dní ze
strany klienta
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Účastník akce
Účastníkem akce může být pouze osoba, která
1. s námi sepíše žádost o úvěr, dojde k vyplacení úvěru v době trvání akce,
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. bude dovolána a potvrdí adresu pro odeslání odměny (pokud nebude dovolán na 10x
v rozpětí minimálně 4 dní od prvního do posledního volání nárok na odměnu zaniká),
4. při vyhodnocení a odesílání odměny nesmí mít účastník na nové smlouvě
odstoupení, předčasné splacení, insolvenci nebo na jakékoliv smlouvě u společnosti
zesplatnění či žalobu.

Vyhodnocení
Vyhodnocení proběhne v níže uvedeném termínu:
-

30. července 2021

Losování bude probíhat pomocí funkce CELÁ.ČÁST(NÁHČÍSLO()*100000), která každému
soutěžícímu přidělí celé číslo od 0 do 100000. Výhercem se stane soutěžící s nejvyšší
přidělenou hodnotou
Pokud u vylosovaného nárok na odměnu zanikne, zahájí se nové losování s vyloučením
dané osoby/osob, kde již nárok zanikl.

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. Klienti, kteří splní výše uvedené podmínky, budou o nároku na odměnu informování
telefonicky, kde bude ověřena adresa pro zaslání odměny.
4. V případě, že odměnu nebude možné z jakéhokoliv důvodu objednat na webu
www.cabriovikend.cz, garantujeme nákup obdobné odměny ve stejné cenové relaci.
5. Výherce má povinnost dle české legislativy odměnu přiznat a řádně zdanit.
6. Odeslání odměn proběhne do 15 pracovních dní od potvrzení adresy klientem.
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