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PODMÍNKY AKCE „POUKÁZKY K AUTOPŮJČCE EQUA BANK“ (DÁLE JEN „PODMÍNKY“ A „AKCE“)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Akci organizuje Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 (dále jen „Banka“).
PODMÍNKY AKCE
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Platnost Akce je od 4. 4. 2016 do odvolání.
Každý Klient, který v období platnosti Akce podá žádost o AutoPůjčku Equa bank, ve formuláři žádosti uvede do pole
promokód hodnotu „AUTO“ a uzavře Smlouvu o půjčce, obdrží Bonus, je-li výše čerpání alespoň 50 000 Kč.
Bonus obdrží prvních 5 000 Klientů, kteří v období platnosti Akce splní podmínky pro obdržení Bonusu.
Bonus Klient obdrží od Banky do Zpráv v Internetovém bankovnictví, společně s instrukcemi, jak Bonus použít. Bonus
bude zaslán do Zpráv v Internetovém bankovnictví do týdne od uzavření Smlouvy o půjčce. Na zprávu v Internetovém
bankovnictví bude Klient upozorněn SMS zprávou.
Bonus může jeden Klient obdržet pouze jednou.
Platí pro nové i stávající Klienty.
Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravit či změnit, popř. tuto Akci ukončit.
V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.
Případné reklamace poukázek, definovaných jako Bonus, řeší Klient výhradně s Dodavatelem. Kontaktní údaje jsou
e-mail: autotracer@cebia.cz, telefon: 267 913 737, www.zkontrolujsiauto.cz.
Tyto Podmínky jsou Smluvním dokumentem dle Všeobecných obchodních podmínek Equa bank.

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
„Smlouva o půjčce“ znamená Smlouva o půjčce čerpaná za účelem nákupu automobilu.
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře pod obchodní značkou Equa bank Rámcovou smlouvu
o poskytování bankovních, platebních a investičních služeb a Smlouvu o půjčce.
„AutoPůjčka“ označuje produkt Půjčka, již Klient použije na nákup automobilu.
„Bonus“ znamená 3 poukázky v elektronické podobě na ověření vozidla v systému Autotracer typu Standard, provozované společností
Cebia, spol. s.r.o., Türkova 1001, 149 00 Praha 4, IČO: 18628443. Každá poukázka je v hodnotě 499 Kč.
„Dodavatel“ je společnost Cebia, spol. s.r.o., Türkova 1001, 149 00 Praha 4, IČO: 18628443
„Equa bank“ znamená obchodní značku Banky pro bankovní služby, které poskytovala Equa bank a.s. do dne účinnosti fúze sloučením
Banky a Equa bank a.s. a které po dni účinnosti fúze poskytuje Banka jako nástupnická společnost.

Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
zapsaná u MS v Praze, sp. zn B2051, IČ: 49240901

Kontakty:
Equa bank, Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

T: +420 222 010 222
E: info@equabank.cz
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„Equa bank a.s.“ znamená společnost Equa bank a.s., IČO 471 16 106, sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, jež zanikla fúzí
sloučením s Bankou a jejíž jmění na Banku přešlo

