PODMÍNKY AKCE „DÁREK K PŮJČCE PŘEVEDENÉ DO EQUA BANK“ (DÁLE JEN „PODMÍNKY“ A „AKCE“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČO: 471 16 102, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Banka“).
PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)
•

Platnost Akce je od 20.01.2020 do 29.02.2020

•

Každý Klient, který v období platnosti Akce podá žádost o RePůjčku, nejpozději do 14.03.2020 uzavře Smlouvu o půjčce a výše
čerpání bude alespoň 50.000 Kč a současně od Smlouvy o půjčce neodstoupí v průběhu 14 dnů od jejího uzavření, obdrží Bonus.

•

Bonus obdrží prvních 1.000 Klientů, kteří v období platnosti Akce splní podmínky pro obdržení Bonusu.

•

Bonus Klient obdrží od Dodavatele po předchozí domluvě ohledně termínu předání na korespondenční adresu uvedenou v žádosti
o RePůjčku v následujících termínech:
o

v kalendářním týdnu od 17.02.2020 za RePůjčku načerpanou do 02.02.2020

o

v kalendářním týdnu od 02.03.2020 za RePůjčku načerpanou do 16.02.2020

o

v kalendářním týdnu od 16.03.2020 za RePůjčku načerpanou do 01.03.2020

o

v kalendářním týdnu od 30.03.2020 za RePůjčku načerpanou do 14.03.2020

•

Bonus může jeden Klient obdržet pouze jednou.

•

Platí pro nové i stávající Klienty Banky.

•

Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.

•

V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.

•

Bonus nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.

•

Organizátor akce nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím Bonusu.

•

Banka si vyhrazuje právo požadovat od Klienta úhradu nákladů souvisejících s předčasným splacením RePůjčky, splatí-li ji Klient
předčasně a bude-li suma předčasných splátek za toto období činit více než 50% jistiny v době poskytnutí. Výše náhrady nákladů za
předčasné splacení je 1 % z předčasně splacené části úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem
RePůjčky 1 rok. V ostatních případech je výše náhrady nákladů ve výši 0,5 % z předčasně splacené části RePůjčky.

•

Klient bere na vědomí, že na Bonus se nevztahují ustanovení Občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě, a že tedy Banka
neodpovídá za případné vady Bonusu. Klient je přesto oprávněn uplatnit případné vady Bonusu, které měl Bonus prokazatelně při
převzetí Bonusu Klientem, a to nejpozději 30 dnů ode dne převzetí, přímo u Dodavatele na telefonním čísle: +420 597 317 817,
nebo e-mailové adrese reklamace-equa@sprint-trading.cz. Banka poskytne, dle svých možností, Klientovi součinnost pro nápravu v
případě, že Klient prokazatelně obdrží vadný Bonus.

•

Účastí v Akci bere klient na vědomí, že Banka poskytne jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo
Dodavateli, a to pouze za účelem předání Bonusu a po dobu nezbytně nutnou k naplnění podmínek Akce.

•

Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle Všeobecných obchodních podmínek Equa bank a.s.

Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra Banky 222 010 222 každý den v době od
8:00 do 20:00 hodin.
DEFINICE POJMŮ
Pro účely těchto Podmínek mají pojmy s velkými počátečními písmeny následující význam:
„Smlouva o půjčce“ znamená podle typu produktu Smlouvu o půjčce na refinancování či Smlouvu o půjčce na konsolidaci.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a platebních
služeb Equa bank a.s. a Smlouvu o půjčce.
„RePůjčka“ označuje kterýkoli z produktů RePůjčka či RePůjčka na konsolidaci.
„Bonus“ znamená nafukovací vak v modré barvě, s logem Banky.
„Dodavatel“ je společnost SPRINT TRADING s.r.o., IČO: 253 61 040, DIČ: CZ25361040
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