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Soutěž o 3 x mobilní telefon Apple iPhone 14 Pro 
 
 
1. Akce je určena pouze osobám starším 18 let, dále jen soutěžící. 
 
2. Soutěžící, kteří splní níže uvedené podmínky, budou zařazeni do slosování o mobilní 

telefon Apple iPhone 14 Pro 128GB 
 
3. Akce probíhá ve dnech 15. března – 30. dubna 2023. 
 
4. Pořadatel (PROFI CREDIT Czech, a. s.) si vyhrazuje právo měnit pravidla nebo akci 

před jejím řádným ukončením zrušit. Změny budou oznámeny na webu 
www.proficredit.cz a www.razdvapujcka.cz. 

 
5. Dojde-li ke zneužití podmínek nebo bude-li zjištěno protiprávní jednání, nemá 

účastník, který se takového jednání dopustil, na odměnu nárok. 
 
 
Podmínky soutěže  
 
Soutěžícímu náleží odměna při splnění všech níže uvedených podmínek: 
 
1. Bude mu v níže uvedeném období vyplacen spotřebitelský úvěr od naší společnosti 

ať již půjde o Pojištěnou půjčku nebo Razdva půjčku, a to bez ohledu na způsob 
sjednání. 

 
2. Vyplacený úvěr v období 15. března – 30. dubna 2023. 
 
3. Smlouva nesmí být stornována (odstoupení) v zákonné 14denní lhůtě. 
 
4. Výše vyplaceného úvěru minimálně 70 000 Kč a v délce minimálně 36 měsíců. 
 
5. Splátka musí být uhrazena nejpozději v řádném termínu dle splátkového kalendáře (tj. 

0 dní prodlení na první splátce). 
 
6. Po vyhodnocení se soutěžícímu se v rámci maximálně 7 pokusů, potvrdí nám zájem 

o odměnu spolu s adresou pro odeslání odměny. 
 
7. V případě nezájmu vylosovaného soutěžícího o odměnu nebo při nedovolání se mu v 

rámci výše uvedeného počtu pokusů, bude vybrán následující soutěžící na základě již 
vylosovaného pořadí, a to pomocí popsaného systému viz odstavec „Vyhodnocení 
soutěže“.  
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Soutěžící  
 
Soutěžícím může být pouze tato osoba: 
 
1. V době trvání soutěže jí bude vyplacen spotřebitelský úvěr sjednaný u naší 
společnosti. 
 
 
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. 
 
 
3. Při vyhodnocení a odesílání odměny nesmí mít účastník na nové smlouvě předčasné 
splacení, insolvenci nebo na jakékoliv smlouvě u společnosti zesplatnění či žalobu. 
 
 
Vyhodnocení soutěže 
 
V níže uvedeném termínu proběhne vyhodnocení, a to ze soutěžících, kteří splnili veškeré 
podmínky. 
 
Losování bude probíhat pomocí excelovské funkce CELÁ.ČÁST(NÁHČÍSLO()*100000), 
která každému soutěžícímu přidělí celé číslo od 0 do 100000. Výhercem se stanou 3 
soutěžící s nejvyšší přidělenou hodnotou. V případě shody přidělených hodnot výše 
uvedenou funkcí pak rozhoduje datum vyplacení a dále případně datum žádosti. 
 
Slosování proběhne nejpozději 3. července 2023. 
 
 
Specifikace odměny:  
 
mobilní telefon Apple iPhone 14 Pro 128GB  
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