Pravidla marketingové akce „10 % zpět ze zimních
nákupů s Kreditní kartou Odměna a Kreditní kartou
World“ (dále jen „Akce“)
I. Pořadatel Akce
Pořadatelem Akce je společnost Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
IČO 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1171 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Česká spořitelna“).
II. Termín a místo konání Akce
Akce probíhá od 12. 1. 2015 do 31. 3. 2015 (dále jen „doba konání Akce“) na území celé České
republiky.
III. Účastníci Akce, podmínky Akce
Účastníkem Akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže uvedené
podmínky, tj. která:
– uzavře v období od 12. 1. 2015 do 28. 2. 2015 s Českou spořitelnou smlouvu o úvěru k produktu
Kreditní karta Odměna České spořitelny nebo Kreditní karta World České spořitelny,
– uskuteční v době konání Akce u obchodníků, jejichž aktuální seznam bude vždy uveden v příloze,
která tvoří nedílnou součást těchto pravidel (dále jen „vybraní obchodníci“), nákup prostřednictvím
Kreditní karty Odměna České spořitelny nebo Kreditní karty World České spořitelny vydané
v souvislosti s výše uvedenou smlouvou o úvěru (bez ohledu na to, zda bude nákup uskutečněn
přímo u obchodníka nebo prostřednictvím internetu),
– není v prodlení s plněním jakýchkoli jiných závazků vůči Pořadateli.
Z účasti na Akci jsou vyloučeni:
– klienti, kteří uzavřeli smlouvu o úvěru za účelem převodu (migrace) jiné stávající kreditní karty u
České spořitelny na Kreditní kartu Odměna České spořitelny nebo Kreditní kartu World České
spořitelny,
– zaměstnanci České spořitelny a Finanční skupiny České spořitelny.
IV. Odměna
Účastník Akce, který splní podmínky Akce uvedené v čl. III těchto pravidel, získá za každý kalendářní
měsíc období leden - březen 2015 10 % zpět ze svých plateb (nákupů) uskutečněných podle článku III
těchto pravidel (dále jen „odměna“); maximální výše odměny za každý kalendářní měsíc období leden
– březen 2015 je omezena na částku 850,- Kč u produktu Kreditní karta Odměna České spořitelny a
na částku 1.500,- Kč u produktu Kreditní karta World České spořitelny. Odměna bude zaúčtována
účastníku Akce po uplynutí zúčtovacího období každého příslušného měsíce ve prospěch jeho
kartového účtu.
V. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo neposkytnout odměnu v případě nákupů, u kterých došlo následně
k odstoupení od kupní smlouvy.
Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla Akce (včetně seznamu vybraných obchodníků) 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.
Účastníci Akce nejsou oprávněni požadovat namísto odměny jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto
není vůči účastníkům Akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Vymáhání účasti v Akci či odměn právní cestou je
vyloučeno.
Aktuální úplná a závazná pravidla Akce, včetně přílohy obsahující přehled vybraných obchodníků,
jsou dostupné na www.csas.cz/kreditka.
Případné dotazy zodpoví klientská linka České spořitelny 800 207 207.
V Praze dne 12. 1. 2015

