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Podmínky akce „Tablet k Malému podnikatelskému úvěru“ pro fyzické osoby podnikatele a právnické
osoby (dále také „Akce“ a „Podmínky“)
Akci organizuje Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, 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

Úvěr

v

období

od 9. 3. 2015 do 30. 6. 2015, který není navýšením nebo refinancováním stávajícího úvěru poskytnutého
Equa bank a.s. a zároveň


v případě splátkové varianty Úvěru dojde k prvnímu čerpání do 31. 7. 2015, nebo



v případě kontokorentní varianty Úvěru dojde k podpisu smlouvy do 31. 7. 2015, (dále jen
„podmínky získání“)

obdrží bonus v podobě Tabletu.


Platí pro nové i stávající Klienty Equa bank.



Tablet může jeden Klient obdržet pouze jednou.



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.



K předání Tabletu Příjemci tabletu dojde po splnění výše uvedených podmínek do 21 kalendářních dnů od
splnění podmínky získání.



Klient dává přijetím Podmínek Bance souhlas, aby oznámila jména příjemců Tabletu ve svých
propagačních materiálech, resp. smí rovněž po dobu nezbytně nutnou použít jména a fotografie zástupců
Klienta pro publicitu a propagační účely.



Banka zajistí předání Tabletu Klientovi Dodavatelem. Účastí v Akci, tj. Klient aktivně neprojeví Bance svoji
vůli neúčastnit se Akce, uděluje Klient souhlas s poskytnutím kontaktních údajů Příjemce tabletu v rozsahu
jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail Dodavateli, a to pouze v souvislosti s předáním Tabletu
Klientovi a po dobu nezbytně nutnou k naplnění podmínek Akce. Příjemce Tabletu je zcela odpovědný za
případné dopady vyplývající z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Tabletu.



Klient bere na vědomí, že Banka není prodejcem Tabletu a nebude odpovědná za jeho případné technické
problémy. Případné reklamace elektronického zařízení řeší Klient výhradně s Dodavatelem. Kontaktní
údaje jsou e-mail: info@opencc.eu., telefon: 840 110 126, http://support.lenovo.com/cz/cs.



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.



Banka má právo podle vlastního uvážení dobu trvání této Akce zkrátit či prodloužit. Banka
si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit.
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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.
„Dodavatel“ je společnost OCC s.r.o., Lidická 198/68, 323 00 Plzeň, IČO: 27970922, DIČ: CZ27970922
„Příjemce tabletu“ je v případě Klienta - právnické osoby statutární zástupce nebo jeden ze statutárních zástupců
zvolený dle uvážení Banky, v případě fyzické osoby majitel firmy.
„Tablet“ znamená elektronické zařízení Tablet Lenovo TAB 2 A7-10. 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.

