Pravidla MARKETINGOVÉ AKCE
„Tablet od Lišky“

Tento text obsahuje kompletní úpravu pravidel marketingové akce s názvem „Tablet s Liškou“ (dále
jen „akce“) a je po změně ze dne 28.8. 2015 jediným dokumentem, v němž je tato akce závazně
upravena.
1. Provozovatelem akce je:
Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, Česká
republika, IČO: 49241397 (dále jen „provozovatel“ nebo „ČMSS“).
2. Doba a místo konání akce:
Akce probíhá na území České republiky v termínu od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015 včetně (dále jen „doba
konání akce“).
3. Dodavatel:
„Dodavatel“ je společnost OCC s.r.o. se sídlem Lidická 198/68, Bolevec, 32300 Plzeň, IČO: 27970922
(dále jen „dodavatel“).
4. Účast v akci:
Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba.
Osoba mladší 18 let se může akce zúčastnit pouze v zastoupení svým oprávněným zákonným
zástupcem.
Pokud z důvodu účasti v akci vzniknou jakákoliv práva nebo povinnosti osobě mladší 18 let, může je
vykonávat jen prostřednictvím svého zákonného zástupce. V případě, že bude tato osoba povinna v
souladu s pravidly akce poskytnout jakékoli plnění nebo nahradit jakékoli náklady a újmu, souhlasem
s účastí v akci se její zákonný zástupce zavazuje poskytnout toto plnění a/nebo nahradit náklady a
újmu sám na vlastní účet namísto osoby mladší 18 let.
Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s jejími pravidly nebudou do akce
zařazeny. Pokud by tato osoba i přesto byla do akce zařazena, např. v důsledku nepravdivých
informací, které poskytla, nevzniká jí nárok na dárek. V takovém případě propadá dárek
provozovateli akce.
Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a smluvní partneři provozovatele, kteří žádají o
zvýhodněný „zaměstnanecký“ meziúvěr.
5. Podmínky pro získání dárku
Dárkem, který lze v akci získat, je tablet Lenovo TAB 2 A7-10; celkový počet tabletů zařazených do
akce je minimálně 5.000 ks. Podmínky pro získání dárku jsou:
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Zájemce o dárek musí být osobou splňující podmínky uvedené v čl. 4 těchto pravidel
Zájemce o dárek podá u ČMSS v době konání akce Žádost o poskytnutí meziúvěru ze
stavebního spoření, bez zajištění nemovitostí, tzn. Kredit Standard, Kredit 90, Kredit 100,
nebo Žádost o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření, bez zajištění nemovitostí, s minimální
nezajištěnou částkou 150 000 Kč.
Klient stvrzuje účast v této marketingové akci a vyjadřuje souhlas s jejími podmínkami
převzetím tabletu.
Datum doručení Žádosti o poskytnutí meziúvěru/úvěru ze stavebního spoření (MÚ/Ú) do
sídla ČMSS od 1. 3. 2015.
Schválení meziúvěru nebo úvěru ze stavebního spoření (MÚ/Ú) do 15.9. 2015.
Zájemce o dárek musí vyčerpat v plné výši schválený meziúvěr nebo úvěr ze stavebního
spoření do 30. 9. 2015.
Zájemce o dárek neodstoupí od smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního
spoření („úvěrové smlouvy“) v průběhu 14 dnů od jejího uzavření.
Zájemce o dárek se musí nejpozději do 23.11. 2015 zaregistrovat do věrnostního programu
ČMSS Získejte u Lišky na internetové adrese www.ziskejteulisky.cz.
Dárek získá prvních 5000 zájemců, kteří vyčerpají v plné výši schválený meziúvěr nebo úvěr
ze stavebního spoření a splní veškeré podmínky v těchto pravidlech uvedené.
O pořadí tedy rozhoduje dřívější datum vyčerpání meziúvěru či úvěru ze stavebního spoření.
K jednomu úvěrovému případu je možné získat pouze jeden dárek. V případě, že je v
úvěrovém případu více dlužníků, bude unikátní kód opravňující k vyzvednutí dárku (dle čl. 6
těchto pravidel) zaslán na adresu osoby v roli 'Dlužník a adresát' dle úvěrové smlouvy. Jeden
zájemce (rodné číslo) může získat jeden dárek, a to i v případě splnění podmínek jedním
zájemcem ve více úvěrových případech nebo v případě, kdy je v jednom úvěrovém případu
zapojeno více zájemců.

6. Předání dárků
Při splnění všech podmínek bude zájemci nejpozději do 21 kalendářních dní odesláno na e-mailovou
adresu registrovanou ve věrnostním programu Získejte u Lišky (www.ziskejteulisky.cz) oznámení o
potvrzení, že do 3 pracovních dní obdrží zájemce tablet.

Tablet bude doručen na korespondenční adresu zájemce (pokud nebyla zadána, tak na adresu
trvalého bydliště). Vyzvednutí dárku je nutné nejpozději do 30. 11. 2015.
Provozovatel neručí za ztrátu či nedoručení emailové informace.

V případě, že převzatý dárek vykazuje nefunkčnosti, řeší zájemce reklamace výhradně s výrobcem
LENOVO, a to nahlášením na jejich servisní linku 840 110 126 nebo vyplněním formuláře na webu:
www.lenovoservices.cz/servis-a-sluzby/nahlaseni-zarucnidoa-opravy/
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7. Další pravidla akce
Pokud zájemce převezme dárek a zároveň splatí poskytnutý meziúvěr/úvěr předčasně do 24 měsíců
od čerpání, provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od zájemce částku ve výši hodnoty dárku, tj.
3000 Kč, zpět.
Účastí v akci vyjadřuje zájemce svůj souhlas s těmito pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.
Účast v akci ani dárky není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit. Provozovatel akce si
vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či ji úplně zrušit bez udání důvodů a
stanovení náhrady.
Účastí v akci zájemce potvrzuje, že se seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních
údajů umístěných na webu provozovatele a dále účastí v akci uděluje provozovateli souhlas se
zpracováním osobních údajů tak, jak je v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů uveden.
Nestane-li se zájemce klientem provozovatele, ukončí provozovatel zpracování osobních údajů 6
měsíců po uplynutí doby konání akce.
Dárky zájemců, kterým se dárek postupem uvedeným v čl. 6. těchto pravidel nepodaří doručit nebo
si jej nevyzvednou do 30. 11. 2015, propadají ve prospěch provozovatele akce.
Pravidla akce a další informace o ní jsou po dobu konání akce k dispozici na www.cmss.cz. Pro další
informace či s případnými dotazy se zájemce může obrátit na linku Centra klientské péče ČMSS
225 225 225.
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