Tisková zpráva

Praha, 15. dubna 2015

Seriálu amatérských závodů České spořitelny Kolo pro život je 16 let
 Česká spořitelna je šestnáctým rokem generálním partnerem seriálu Kolo pro život a 22 let podporuje
i elitní MTB Team
 Na závodech Kolo pro život se objeví i populární bikerka Tereza Huříková či paralympionik Michal
Stark
 Amatérští závodníci mohou využít zázemí Modré zóny a Mechanického depa České spořitelny
 Klienti České spořitelny mají slevu ve výši 30 % na startovné při on-line registraci na www.kolopro.cz

Projekt Kolo pro život odstartoval v roce 2000 s podporou České spořitelny, která je seriálu a jeho
závodníkům jako generální partner věrná dodnes. Spolupráce České spořitelny s dynamicky se rozvíjejícím
odvětvím cyklistiky začala v roce 1994, kdy se stala generálním partnerem elitního týmu Česká spořitelna
MTB Team (dnes Česká spořitelna – Accolade Cycling Team). Díky České spořitelně se na vybraných
závodech Kolo pro život objeví populární bikerka Tereza Huříková, a nebo paralympionik Michal Stark, se
kterým bude možné soutěžit o cyklistické dresy a startovné zdarma.

Na závodníky čeká Modrá zóna České spořitelny, která nabízí pohodlné posezení a letos nově i dětský koutek pro
děti. Na návštěvníky se těší kavárna s výběrovou italskou kávou (pro klienty České spořitelny jako bonus zdarma).
Banka zajistila i Mechanické depo určené všem, kteří hledají poslední záchranu svého stroje před startem.

„Pro všechny účastníky závodů je připraven zajímavý doprovodný program pro celou rodinu. V dětské Modré zóně se
rodiče s dětmi mohou utkat v nových dovednostních soutěžích a získat zajímavé ceny, například voucher na podzimní
víkendový kemp s Pepou Dresslerem. A na děti našich klientů čeká opět malý dárek.“ představila zajímavosti pro
návštěvníky Lenka Bogrová ze sponzoringu České spořitelny.

Klienti České spořitelny mají navíc slevu ve výši 30 % na startovné při včasné on-line registraci a přihlášení do
vybraného závodu na www.kolopro.cz. Slevu získá v každém závodě prvních 150 klientů, kteří k úhradě startovného
využijí službu internetového bankovnictví České spořitelny Platba 24. Děti, které navštíví Dětský klub Junior Trophy,
se mohou zapojit do oblíbené Soutěže v kreslení a navrhnout si vlastní dres.
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Profil České spořitelny
Česká spořitelna je největší bankou v České republice • Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje
také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů • Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní
a korporátní klienty • Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice • Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na
českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití • Další zajímavé informace o České spořitelně zde.
Česká spořitelna – Zodpovědný partner společnosti
5 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů • 1 450 000 000 Kč jsme vložili do
Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice • 80 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2012 věnovali na obecně
prospěšné projekty • 2 000 000 Kč jsme v roce 2013 rozdělili celkem 34 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových
programech pro zaměstnance a klienty • 8 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v 634 českých městech a obcích • 1 887 dobrovolníků
se v roce 2013 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. Věnovali jsme více než 16 000 hodin práce dobrovolníků • 376 našich poboček má bezbariérový přístup
a přes 250 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty • 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost
díky spořitelním Dnům pro charitu • Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.
Profil Erste Group
Erste Group je předním poskytovatelem finančních služeb ve východní části EU • Zhruba 46 000 zaměstnanců poskytuje finanční služby 16,4 milionům klientů
v téměř 2 800 pobočkách v 7 zemích (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku) • Ke konci 1. čtvrtletí 2014
dosáhla bilanční suma skupiny Erste Group EUR 203,9 mld., čistý zisk činil EUR 103,3 mil. a poměr nákladů k výnosům 57,0 %.
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