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Soutěž o 10 koloběžek
1.

Akce je určena pouze osobám starším 18 let, dále jen soutěžící.

2.

Soutěžící, kteří splní níže uvedené podmínky, budou zařazeni do slosování o elektrickou
koloběžku v hodnotě 9 990 Kč.

3.

Akce probíhá ve dnech 15. listopadu – 31. prosince 2021.

4.

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

5.

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

Podmínky soutěže
Soutěžícímu náleží odměna při splnění všech níže uvedených podmínek:
1.

Bude mu v níže uvedeném období vyplacen spotřebitelský úvěr sjednaný na webu
www.razdvapujcka.cz

2.

Vyplacený úvěr v období 15. listopadu – 31. prosince 2021

3.

Smlouva nesmí být stornována (odstoupení) v zákonné 14denní lhůtě

4.

Výše vyplaceného úvěru minimálně 90 000 Kč a v délce 48 měsíců

5.

Řádně zaplacená první splátka (maximálně 0 dní prodlení) a nejpozději do 14.1.2022

6.

Soutěžícímu se dovoláme v rámci 10 pokusů, potvrdí zájem o odměnu spolu s adresou pro
odeslání odměny

Soutěžící
Soutěžícím může být pouze tato osoba:
1.

v době trvání soutěže jí bude vyplacen úvěr sjednaný na webu www.razdvapujcka.cz

2.

není v pracovním poměru nebo v podobném vztahu k naší společnosti, ani se nijak nepodílí
na uskutečnění, organizaci a zabezpečení této akce, není ani osobou spolupracující s naší
společností na základě obchodní smlouvy.

PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1, IČO: 61860069, DIČ: CZ699005848, Společnost je registrována u Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892.

3.

při vyhodnocení a odesílání odměny nesmí mít účastník na nové smlouvě předčasné
splacení, insolvenci nebo na jakékoliv smlouvě u společnosti zesplatnění či žalobu.

Vyhodnocení soutěže
V níže uvedeném termínu proběhne vyhodnocení, a to ze soutěžících, kteří splnili veškeré podmínky.
Výhercem se stane 10 soutěžících, kteří jako první splnili podmínky. Rozhodující kritéria jsou datum
vyplacení smlouvy a jako druhé v pořadí zaplacení první splátky.
Termín losování: 17.1.2022
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