Pravidla akce
10 ibodů navíc za platbu kartou České spořitelny
v zahraničí (dále jen „Akce“)
1. Pořadatelem akce je Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 (dále jen
„Česká spořitelna“), ve spolupráci se společností VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČO: 01818121.

2. Princip:
Pokud zaplatíte svou platební kartou od České spořitelny v zahraničí za zboží či služby v období od 1.7. do 31. 8. 2014,
připíšeme Vám na Vaše iBOD konto za každou takovou transakci vždy 10 ibodů (dále jen jednorázové ibody) nad rámec
pravidel připisování ibodů od České spořitelny za platbu kartou.
Za platbu kartou ve smyslu této akce je považován nákup zboží anebo služby, který účastník akce řádně zaplatí platební
kartou od České spořitelny mimo území České republiky. Nevztahuje se na platby na internetu v zahraničních on-line
obchodech.
Nejste oprávněni rozdělovat u obchodního partnera jednu platbu kartou do více transakcí nebo toto vyžadovat po
obchodním partnerovi. V případě, že budeme mít oprávněné podezření na takovéto jednání, jsme oprávněni jednorázové
ibody v rámci této Akce nepřipsat.
Minimální výše uskutečněné platby musí být 200 Kč.
Abyste mohli získat 10 jednorázových ibodů navíc za každou platbu kartou České spořitelny v zahraničí je nutné být
nejpozději do 31. 8. 2014 včetně registrován v programu iBOD a mít zároveň aktivován sběr ibodů od České spořitelny
podle pravidel uveřejněných na https://ibod.cz/partner/csas.
Jednorázové ibody připíšeme stejnému majiteli účtu, kterému jsou běžně připisovány ibody za platbu kartou. Připisování se
řídí pravidly pro získávání ibodů od České spořitelny, které najdete na https://ibod.cz/partner/csas.
Pokud splníte výše popsané podmínky akce, připíšeme Vám jednorázové ibody na Vaše iBOD konto nejpozději 30. 9. 2014.
Akce probíhá od 1. 7. do 31. 8. 2014 včetně.
Do této Akce se může zapojit libovolná fyzická osoba, která splní všechny zde uvedené podmínky.
Česká spořitelna má právo tato pravidla kdykoliv změnit, akci zkrátit, prodloužit nebo bez náhrady ukončit.
Namísto jednorázových ibodů nelze požadovat peněžní ani jakékoliv jiné plnění. Vůči účastníkům Akce nemáme žádné jiné
závazky, a nemají tedy nárok na jakákoliv jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Vymáhání účasti v Akci
nebo získání jednorázových ibodů právní cestou je vyloučeno.
Úplná a závazná pravidla této Akce jsou dostupná na www.csas.cz/ibod.

V Praze dne 25. 6. 2014
Česká spořitelna, a. s.

