
PODZIMNÍ SOUTĚŽ PRO OBCHODNÍ ZÁSTUPCE  
  

o 40 zajímavých cen v celkové hodnotě 
 

 200.000 Kč 
 

1. SOUTĚŽ NA POSKYTOVÁNÍ NOVÝCH A 
OBNOVENÝCH ÚVĚRŮ   
 

ATRAKTIVNÍ CENY V CELKOVÉ HODNOTĚ 100.000 Kč 

 
        

 

 

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

 VŠICHNI OZ, kteří v období od 1.9. do 31.10. 2016 poskytnou 3 - 6 růstových úvěrů (N+OBN)  během uvedeného období 

získají 1 los. OZ, kteří poskytnou 7 a více růstových úvěrů získají 2 losy a budou zařazeni do slosování o exklusivní ceny 

v celkové hodnotě 100.000 Kč.   

1. cena - zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 25.000 Kč   

2. cena - zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 15.000 Kč 

3.  cena - poukázky na koupi elektroniky hodnotě 10.000 Kč 

4. – 20. cena  CCS karta v hodnotě 3.000 Kč  (17x 3000Kč ) 

 

POZOR: Výhradní obchodní zástupci získávají dvojnásobný počet losů! 

 
 Slosování se uskuteční po oficiálním uzavření výsledků za období říjen 2016 

 K předání cen dojde v průběhu měsíce listopadu 2016 

 Poukázky na zájezdy u http://www.blue-style.cz / poukázky na elektroniku od www.alza.cz  

 

http://www.blue-style.cz/
http://www.alza.cz/


2. SOUTĚŽ NA VÝBĚRY VŠECH ÚVĚRŮ* 
*Úspěšnost úvěrů ECFS ohodnocena dvojnásobným počtem losů!  

 

ATRAKTIVNÍ CENY V CELKOVÉ HODNOTĚ 100.000 Kč  
 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

  PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

 VŠICHNI OZ, kteří v období od 1.9. do 31.10. 2016 vyberou splátky úvěrů s níže uvedenou úspěšností, získají uvedený 

počet losů a budou zařazeni do slosování o zajímavé ceny v celkové hodnotě 100.000 Kč. Objem výběrů vůči 

předepsanému objemu všech měsíčních splátek v dané agentuře OZ. 

 Výběry všech měsíčních splátek nad 75%  = 1 los, výběry všech měsíčních splátek nad 85% = 2losy. 

 Uvedený počet losů získají OZ za každý kalendářní měsíc. (září a říjen 2016) 

 

1. cena - zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 25.000 Kč   

2. cena - zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 15.000 Kč 

3.  cena - poukázky na koupi elektroniky hodnotě 10.000 Kč 

4. – 20. cena  CCS karta v hodnotě 3.000 Kč  (17x 3000Kč ) 

POZOR: Za úspěšnost výběrů úvěrů ECFS získáváte dvojnásobný počet losů! 

 

 Slosování se uskuteční po oficiálním uzavření výsledků za období říjen 2016 

 K předání cen dojde v průběhu měsíce listopadu 2016 

 Poukázky na zájezdy u http://www.blue-style.cz / poukázky na elektroniku od www.alza.cz  

http://www.blue-style.cz/
http://www.alza.cz/

