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Podmínky akce „Podzim s Equa bank“ pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále také
„Akce“ a „Podmínky“)
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ 471 16 102, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Banka“)

Podmínky Akce - Malý podnikatelský úvěr


Každý Klient, který podepíše žádost o Malý podnikatelský úvěr (dále jen „Úvěr“) v období
od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2014 a současně:


se

nejedná

o

navýšení

nebo

refinancování

stávajícího

úvěru

poskytnutého

Equa bank a.s.


v případě splátkové varianty Úvěru dojde k prvnímu čerpání do 31. 5. 2015, nebo



v případě kontokorentní varianty Úvěru dojde k podpisu smlouvy do 31. 1. 2015,

obdrží dárek v podobě Tabletu.


K předání Tabletu dojde po splnění výše uvedených podmínek v termínu dle dohody mezi Klientem
a Bankou, nejpozději však do 21 kalendářních dnů od splnění podmínky;



Banka má právo podle vlastního uvážení dobu trvání této Akce zkrátit či prodloužit. Banka
si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit.



V žádné fázi Akce nedojde k žádnému losování nebo náhodnému výběru.



Tablet není možné směnit za finanční hotovost. Až do předání je Tablet nepřevoditelný na jinou osobu.



Klient bere na vědomí, že Banka není prodejcem Tabletu a nebude odpovědná za jeho případné technické
problémy. S případnými reklamacemi související s Tabletem se obrací Klient přímo na servisní středisko
výrobce Tabletů na stránkách https://eu-rma.asus.com/pick_eu/cz/ , služba Pick up & Return. Pro zadání
reklamace musí klient znát sériové číslo a datum prodeje. Datum prodeje uvede Banka na předávacím
protokolu k Tabletu.



Banka předá Tablet Klientovi po odvedení všech na Banku aplikovatelných daní dle daňových předpisů
České republiky vztahujících se k poskytnutí Tabletu. Příjemce Tabletu je zcela odpovědný za případné
dopady vyplývající z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Tabletu.



V případě nečerpání Úvěru, byl-li již Tablet Klientovi předán, je Klient povinen Tablet Bance vrátit
na základě písemné výzvy Banky.



Klient přijímá tyto Podmínky žádostí o Malý podnikatelský úvěr.

Definice pojmů
„Klient“ znamená fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, která s Bankou uzavřela nebo uzavře
Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních služeb Equa bank a.s.
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„Tablet“ je přístroj typu ASUS MemoPad HD 7 ME173X. Banka je oprávněna jednostranně rozhodnout o změně
typu přístroje.
„Úvěr“ znamená Malý podnikatelský úvěr.
Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra 800 700 777 každý
den v době od 8:00 do 21:00 hodin.

