Podmínky marketingové akce
„dárková karta LIDL 250Kč“
(dále jen „Akce“)
Doba trvání Akce
-

Akce je realizována společností EC Financial Services, a.s., IČ: 242 43 744, se sídlem Pražská 636, Dolní Břežany,
PSČ 252 41 (dále jen „Společnost“).
Akce bude probíhat v termínu od 1.7.2022 do 30.9.2022 (dále jen „Doba trvání Akce“). Společnost si vyhrazuje
právo kdykoliv Akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. Zkrácení nebo ukončení Akce dle předchozí věty se
nedotýká smluv o úvěru uzavřených v rámci Akce (v souladu s jejími podmínkami a době jejího trvání), jakož i
nároků na Odměnu vzniklých v Době trvání Akce, které zůstávají zachovány. Akce končí po vyčerpání počtu
poukázek 750 ks na celou Českou republiku.

Účast na Akci
-

-

Účastníkem Akce mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let (dále jen „Účastník“), které v Době trvání Akce
uzavřou se Společností platnou smlouvu o úvěru za podmínek Akce uvedených v tomto dokumentu (dále jen“
Smlouva o úvěru“).
Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se Společností, nebo osoby
blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) nebo osoby
přímo či nepřímo spolupracující na Akci, zejména vázaní zástupci Společnosti nebo samostatní
zprostředkovatelé v obchodním vztahu se Společností.

Podmínky Akce
-

Akce se vztahuje na níže uvedené Smlouvy o úvěru uzavřené v Době trvání Akce mezi Účastníkem a Společností:
o

-

obnovený úvěr klientovi, který doplatil poslední úvěr u společností Express Cash, Door Financial, JET
MONEY (dříve SMART)

Akce se nevztahuje na Nové úvěry
Odměnou pro Účastníka při splnění podmínek Akce je předání Dárkové karty v hodnotě 250 Kč
v potravinovém řetězci LIDL (dále jen „Odměna“).
Nárok na Odměnu vzniká Účastníkovi při řádném uzavření smlouvy o úvěru a to pouze v typech úvěru viz výše
(Podmínky Akce)
V případě odstoupení od smlouvy v době do 14 dní od poskytnutí úvěru nárok na Odměnu zaniká.

Odměna a předání Odměny
-

Společnost se zavazuje předat Účastníkovi po splnění podmínek Akce Odměnu v podobě poukázky LIDL
v hodnotě 250Kč.
Odměna bude Účastníkovi předána přes obchodního zástupce a to nejpozději do 60 dnů po poskytnutí úvěru.

Ostatní
-

Podmínky Akce jsou uveřejněny na internetové adrese Společnosti www.expresscash.cz/akce-lidl

-

Počet poukázek Lidl 250 Kč je limitovaný počtem 750 Ks.

-

Účast na Akci nelze vymáhat právní cestou. Společnost je oprávněna uzavřít s Účastníkem v Době trvání Akce
i smlouvu o úvěru, která nebude uzavřena v rámci Akce.

-

Účastí na Akci projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat.

-

Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s Odměnou z této Akce.

-

Vymáhání Odměny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb.,
v platném znění, vyloučeno.

-

Společnost je oprávněna v případě podezření na porušení podmínek Akce Účastníkem nebo v případě
skutečného porušení podmínek Akce, obecně závazných předpisů, práv třetích osob, či v případě podezření na
jednání nebo skutečného jednání Účastníka Akce, které je v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy
třetích osob nebo Společnosti, tohoto Účastníka Akce vyloučit z Akce, a to i bez předchozího upozornění.

-

Společnost má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se Akce dle vlastního uvážení, její rozhodnutí je
konečné a závazné.

-

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly a podmínkami Akce se řídí platnými právními předpisy
České republiky.

-

Účastí na Akci dává každý Účastník Společnosti výslovný souhlas s tím, aby Společnost v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracovávala Účastníkovy osobní údaje pro své obchodní a
marketingové účely (v souvislosti s Akcí a/nebo reklamou Společnosti a jí nabízených produktů). V případě
vzniku nároku na Odměnu je Společnost oprávněna zveřejnit jméno Účastníka na webových stránkách
Společnosti a na komunikačních médiích a dále Účastník souhlasí s užitím své podobizny, obrazových snímků a
obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených
Společností v souvislosti s pořádáním Akce a vyplacením Odměny.
Tento souhlas dle výše uvedeného uděluje Účastník na dobu 4 let po datu vzniku jeho účasti na Akci a
dobrovolně bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným
Společnosti.

V Dolních Břežanech dne 1.7.2022
XXX

