Pravidla marketingové akce pro nové majitele Kreditní
karty České spořitelny (dále jen „akce“)
I. Organizátor akce
Pořadatelem akce je Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „pořadatel“).
II. Termín konání akce
Akce probíhá od 1. 11. do 31. 12. 2016 (dále jen „ doba konání akce“).
III. Účastníci akce, podmínky akce
Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže uvedené podmínky, tj. která:
– uzavře prostřednictvím telefonní nabídky pořadatele, nebo služby SERVIS 24 Internetbanking a SERVIS 24
Mobilní banka v průběhu doby konání akce smlouvu o úvěru k produktu Kreditní karta (dále jen účastník akce),
– uskuteční hotovostní nebo bezhotovostní čerpání jakoukoliv kreditní kartou vydanou k danému kartovému účtu,
které bude zaúčtováno nejpozději do konce druhého účetního období od data sjednání výše uvedené smlouvy
(účetním období se rozumí doba od 11. dne kalendářního měsíce do 10. dne kalendářního měsíce následujícího).
– není v prodlení s plněním jakýchkoli dluhů či jiných povinností vůči pořadateli.
Z akce jsou vyloučeni klienti, kteří převedli jinou kreditní kartu České spořitelny na Kreditní kartu České
spořitelny.
IV. Odměna
Účastník akce, který splní podmínky akce uvedené v čl. III., získá jednorázovou odměnu ve výši 250 Kč (dále jen
„odměna“). Odměna bude zaúčtována účastníkovi akce ve prospěch jeho kartového účtu poslední den toho
účetního období, ve kterém provedl čerpání, tedy prvního či druhého účetního období od sjednání výše uvedené
smlouvy.
V. Další ustanovení
Pořadatel akce si vyhrazuje právo pravidla akce kdykoli změnit, akci zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit.
Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na
pořadateli akce.
Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto odměny jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům
soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto
pravidlech. Vymáhání účasti v soutěži či odměn právní cestou je vyloučeno.
Případné dotazy zodpoví klientská linka České spořitelny 800 207 207.
V Praze 31. 10. 2016

