Podmínky reklamní akce
Tisícovka za kámoše
Obchodní společnost TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 271 48 084, se sídlem Táboritská 1000/23,
130 00 Praha 3, za níž jedná pan Martin Stehno, jednatel (dále také jako „Vyhlašovatel“), tímto
dokumentem stanovuje podmínky akce „Tisícovka za kámoše“ (dále také jako „Akce“).

Doba trvání Akce


Akce je vyhlášena na dobu neurčitou od 1. 2. 2017 včetně. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
kdykoliv Akci odvolat, přičemž nároky Účastníků vzniklé v době platnosti Akce zůstávají
zachovány.

Účast na Akci




Účastníkem Akce mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které s Vyhlašovatelem uzavřely
platnou smlouvu o zápůjčce a které řádně a včas plní své povinnosti vyplývající pro ně ze
smlouvy o zápůjčce anebo z jiného finančního produktu Vyhlašovatele (dále jen jako
„Účastník“).
Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelský
úvěr jako samostatný zprostředkovatel nebo jako vázaný zástupce a/nebo které jsou v
pracovním či obdobném vztahu s Vyhlašovatelem Akce, nebo osoby blízké těmto osobám (ust.
§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo
spolupracující na Akci.

Odměna a vyplacení odměny




Vyhlašovatel se zavazuje vyplatit Účastníkovi odměnu ve výši 1 000 Kč v případě, že Účastník
v době trvání Akce na internetovém portálu Vyhlašovatele v Klientské centru na internetové
adrese https://servis.tommystachi.cz (po zadání příslušných přihlašovacích údajů Účastníka)
vstoupí do sekce Doporučte klienta, kde nalezne odkaz pro zaslání osobám, jež chce doporučit,
a který jim následně také odešle. Doporučenou osobou může být pouze fyzická osoba. Nárok
na vyplacení odměny v rámci Akce vzniká v případě, že doporučovaná osoba vyplní nezávaznou
poptávku s pravdivými údaji o sobě, následně uzavře s Vyhlašovatelem platnou a účinnou
smlouvu o zápůjčce a je uhrazena řádně a včas první splátka zápůjčky dle smlouvy o zápůjčce
a zároveň doporučovaná osoba neodstoupí od své smlouvy o zápůjčce ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření takové smlouvy dle § 118 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru a
dále se jedná o první smlouvu o zápůjčce, kterou doporučovaná osoba uzavře
s Vyhlašovatelem (pokud již byla v minulosti Vyhlašovatelem s doporučovanou osobou
uzavřena smlouva o půjčce/zápůjčce, nárok na odměnu nevzniká). Při druhé a další smlouvě o
zápůjčce uzavřené Vyhlašovatelem s doporučenou osobou nárok na odměnu Účastníkovi
nevzniká.
Účastník Akce může doporučit neomezený počet osob, tzn., může rozeslat daný odkaz na
nespočet osob, jež chce doporučit.




Vyhlašovatel stanovuje, že odměnu obdrží Účastník Akce, který splní podmínky Akce uvedené
v tomto dokumentu za dobu trvání Akce.
Odměna bude Účastníkovi Akce vyplacena do 30 dnů od vzniku nároku, a to v hotovosti na
pobočce Vyhlašovatele na adrese Táboritská 1000/23, Praha 3 Žižkov 130 00, nebo na bankovní
účet Účastníka, který si vyplní v Klientském centru v sekci Doporučte klienta. V případě, že
Účastník Akce bude mít v době vzniku nároku na odměnu po splatnosti jakýkoliv závazek ze
své smlouvy o zápůjčce nebo z jiného finančního produktu Vyhlašovatele, je Vyhlašovatel
oprávněn tyto nároky vzájemně započíst. Smluvní strany se dohodly, že Účastník Akce není
oprávněn započíst svou pohledávku na výplatu odměny oproti pohledávce Vyhlašovatele na
úhradu splátky Účastníka Akce ze smlouvy o zápůjčce nebo jiného finančního produktu
Vyhlašovatele jednostranným právním jednáním, tedy bez dohody obou účastníků této
smlouvy.

Ostatní












Pravidla Akce (tedy tento dokument) jsou uveřejněny v Klientském centru Vyhlašovatele na
internetové adrese https://servis.tommystachi.cz (po zadání příslušných přihlašovacích údajů
účastníka v sekci Soubory ke stažení) a originál tohoto dokumentu je uložen na pobočce
vyhlašovatele na adrese Táboritská 1000/23, Praha 3 Žižkov 130 00.
Účast na Akci nelze vymáhat právní cestou.
Účastí na Akci projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně
dodržovat.
Vyhlašovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrou
z této Akce.
Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona
č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.
Vyhlašovatel je oprávněn 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 Vyhlašovatele (např. fiktivními
doporučeními osob, které nemají zájem o spotřebitelský úvěr), tohoto Účastníka Akce vyloučit
z Akce a/nebo mu dočasně zamezit (na neomezenou dobu) oprávnění doporučovat osoby v
internetovém portálu Vyhlašovatele v Klientském centru na internetové adrese
https://servis.tommystachi.cz, a to i bez předchozího upozornění.
Vyhlašovatel Akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se Akce dle vlastního
uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Vyhlašovatel Akce si vyhrazuje právo kdykoliv
omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit Akci.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České
republiky.

V Praze, dne 31. 1. 2017

Dodatek k Podmínkám reklamní akce
Tisícovka za kámoše
(dále jen „Dodatek“)

Společnost TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 271 48 084, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha
3 Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
99917, zastoupená panem Martinem Stehnem, jednatelem (dále jen „Společnost“), tímto
upravuje podmínky reklamní akce „Tisícovka za kámoše“ (dále jen „Akce“) ze dne 31. 1. 2017 a
to následovně:

Článek III.
Odměna a vyplacení odměny
odstavec čtvrtý
Při splnění podmínek Akce bude odměna Účastníkovi Akce vyplacena zpět do třiceti
(30) dnů na jeho písemnou výzvu, a to v hotovosti na pobočce Vyhlašovatele na adrese
Táboritská 1000/23, Praha 3 Žižkov 130 00, nebo na bankovní účet Účastníka, který si vyplní
v Klientském centru v sekci Doporučte klienta popř. na formuláři pro získání Odměny v rámci
Akce. V případě, že Účastník Akce bude mít v době vzniku nároku na Odměnu po splatnosti
jakýkoliv závazek ze své smlouvy o zápůjčce nebo z jiného finančního produktu Vyhlašovatele,
je Vyhlašovatel oprávněn tyto nároky vzájemně započíst. Smluvní strany se dohodly, že
Účastník Akce není oprávněn započíst svou pohledávku na výplatu Odměny oproti pohledávce
Vyhlašovatele na úhradu splátky Účastníka Akce ze smlouvy o zápůjčce nebo jiného finančního
produktu Vyhlašovatele jednostranným právním jednáním, tedy bez dohody obou účastníků
této smlouvy.

V Praze dne 29. 12. 2017
Účinnost tohoto Dodatku je od 1. 1. 2018

