PODMÍNKY AKCE „BONUS K BĚŽNÉMU ÚČTU SE ZLATOU KARTOU“
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Akci organizuje Equa bank a.s., společnost se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 47116102, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Equa bank“ nebo „Banka“).
PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“)
1.

Účastníkem Akce se stává nový Klient, který si během Období trvání Akce založí online žádost o běžný účet v Kč prostřednictvím
webové stránky www.equabank.cz/zlato, jež bude promována ve formě reklamního příspěvku na Sociálních sítích, do pole promo
kód uvede slovo „zlato“ (pokud nebude toto pole automaticky předvyplněné) a uzavře Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních,
platebních a investičních služeb Equa bank. Nový Klient si v žádosti o běžný účet v Kč musí zvolit platební kartu Premium nebo
Premium Plus (Zlatá platební karta).

2.

Účastníkovi Akce, který do 30 kalendářních dnů od podpisu Rámcové smlouvy o poskytnutí bankovních, platebních a investičních
služeb Equa bank
•
•
•

aktivuje platební kartu Premium nebo Premium Plus,
odešle odchozí platbu z běžného účtu v Kč na jiný bankovní účet prostřednictvím mobilní aplikace Equa bank,
a současně splní podmínky stanovené v bodu 1) výše,

bude na korespondenční adresu odeslán Bonus, a to v průběhu následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo ke splnění
Podmínek.
3.

Equa bank má právo kdykoliv ukončit Období trvání Akce.

4.

Equa bank si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravit, změnit, či bez náhrady zrušit.

5.

Bonus nelze alternativně vyplatit v hotovosti ani požadovat jiné plnění.

6.

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

7.

Klient bere na vědomí, že Equa bank poskytne jeho kontaktní 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.

8.

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.

9.

Klient přijímá tyto Podmínky, stane-li se Účastníkem Akce.

10. V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.
11. V případě, že se Klient účastní již jiné Akce, kterou Equa bank pořádá, nemůže se stát Účastníkem této Akce. Výhody z akcí se
nesčítají.
12. 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:
„Bonus“ - znamená dárek v podobě batohu s logem Banky.
„Dodavatel“ – je společnost SPRINT TRADING s.r.o., IČO: 253 61 040, DIČ: CZ25361040, smluvní zpracovatel osobních údajů pro účely
doručení Bonusu Účastníkům Akce.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Equa bank a.s. uzavřela Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních, platebních a investičních
služeb Equa bank a.s. v Období trvání Akce.
„Období trvání Akce“ znamená dobu, po kterou Akce probíhá. Akce začíná 6. 4. 2021 a končí 31. 5. 2021.
„Sociální síť“ pro účely těchto Podmínek znamená internetovou stránku, jejíž obsah je částečně či zcela vytvořen uživateli za účelem
poskytování informací, vzájemné výměny názorů, hodnocení výrobků či služeb, spolupráce, konverzace, psaní blogů apod. Jedná se
především o platformy Facebook a Instagram.
„Účastník Akce“ znamená fyzickou osobu, která zároveň splnila podmínky dle bodů 1. a 2. Podmínek výše. Účastníkem Akce se nemůže
stát stávající nebo bývalý Klient Equa bank a.s.
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