COFIDIS s.r.o., IČO: 27179907, se sídlem Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5
jako pořadatel vyhlašuje akci

„Dárek ke každé půjčce“

Pravidla akce:
1. Akce je určena všem novým klientům (tj. klientům bez aktivního úvěru nebo jiné služby v den uzavření nové
smlouvy o úvěru), kteří si sjednají u společnosti COFIDIS s.r.o. nový spotřebitelský úvěr COFIKLASIK
s výjimkou klientů přicházejících prostřednictvím finanční poradců spolupracujících s COFIDIS s.r.o.
2. Podmínky pro získání nároku na obdržení dárku jsou následující: schválení žádosti o spotřebitelský úvěr
COFIKLASIK v období trvání akce, zaslání financování úvěru na účet klienta a to, že klient uhradí řádně
první 3 splátky úvěru, tj. ve správné výši a včas.
3. Klient, který splní výše uvedené podmínky, automaticky získává dárek - poukaz v hodnotě 500 Kč.
4. Akce platí pro nové žádosti o úvěr podané v období 25. 2. – 10. 3. 2019 a z nich schválené nejpozději
dne 17. 3. 2019.
5. Předávání poukazů: Poukaz bude odeslán elektronicky na e-mailovou adresu klienta uvedenou v žádosti
o úvěr a je možné ho uplatnit na jakýkoliv nákup v eshopu smarty.cz. Platnost voucheru bude uvedena v
průvodním e-mailu, při předání ceny. Každý klient má nárok maximálně na jeden poukaz.
6. Dojde-li k prokazatelnému zneužití podmínek nebo bude zjištěno protiprávní jednání, nemá účastník, který
se takového jednání dopustil, na výhru nárok.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu akce měnit tato pravidla, měnit formu dárku nebo akci i před
uvedeným termínem kdykoli ukončit. Změny budou oznámeny na www.cofidis.cz. Na dárek není právní
nárok.
8. Výhry z reklamních soutěží nebo reklamního slosování jsou osvobozené od daně z příjmu v souladu s § 4
odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, v hodnotě nepřevyšující 10.000
Kč vč. DPH.
V Praze dne 11. 2. 2019
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