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PROFI CREDIT Czech, a. s.,
IČO 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1
jako pořadatel vyhlašuje akci „ZÍSKEJ DÁREK K PŮJČCE – napájecí kabel a redukci do
autonabíječky“
1.

Akce je určena všem klientům u Spotřebitelského úvěru (Razdva půjčka) společnosti PROFI
CREDIT Czech, a. s.

2.

Klienti, kteří splní níže uvedené podmínky získají dárek ve formě napájecího kabelu a redukci
do autonabíječky.

3.

Akce probíhá ve dnech 1. listopadu – 31. prosince 2020.

4.

Podmínkou pro obdržení dárku je sepsání a odeslání žádosti o osobní Razdva půjčku na
webových stránkách www.razdvapujcka.cz v období akce. V případě, že projde interním
schvalovacím procesem a jeho žádost bude schválena, půjčka vyplacena a klient ji nestornuje
do 14 dní od vyplacení.

6.

Dojde-li ke zneužití podmínek nebo bude zjištěno protiprávní jednání, nemá účastník, který se
takového jednání dopustil, na výhru nárok.

7.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit pravidla nebo akci před jejím řádným ukončením zrušit. Z
měny budou oznámeny na www.razdvapujcka.cz.

Účastník akce:
Účastníkem akce může být pouze osoba,
1.
která v době trvání akce s námi sepíše žádost o úvěru s následným vyplacením úvěru a
neodstoupení od smlouvy v rámci zákonné lhůty,
2.
která není zástupcem (pracovníkem) obchodní sítě vyhlašovatele akce.

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,
Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892.

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.
Ukončení akce bude oznámeno na webových stránkách www.razdvapujcka.cz
4.
Dárek bude zaslán nejpozději do 28. 2. 2021 na uvedenou adresu klienta.
5.
Pokud si klient nepřevezme dárek od přepravce, tak nárok na opětovné doručení tímto zaniká.
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