Podmínky reklamní akce
Úrokové prázdniny
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 stanovuje podmínky reklamní akce „S námi z toho
vybruslíte“ (dále jen „Akce“).
Doba trvání Akce
• Akce bude probíhat v termínu od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019 (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 zápůjčce uzavřených v rámci Akce a v souladu s podmínkami Akce
v Době trvání Akce, jakož i nároků na vrácení úroku vzniklých v Době trvání Akce, které zůstávají
zachovány.
Účast na Akci
• Účastníkem Akce mohou být pouze fyzické osoby starší 21 let (dále jen „Účastník“), které v Době trvání
Akce uzavřou se Společností platnou smlouvu o zápůjčce za podmínek Akce uvedených v tomto
dokumentu (dále jen „Smlouva o zápůjčce“).
• Akce se vztahuje na všechny produkty společnosti.
• 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) či
osoby přímo či nepřímo spolupracující na Akci.
Podmínky Akce
• Akce se vztahuje pouze na Smlouvy o zápůjčce uzavřené v rámci Akce v Době trvání Akce na pobočce
Společnosti, nebo distančním způsobem (mimo pobočku Společnosti).
• Akce se vztahuje pouze na Smlouvy o zápůjčce, na jejichž základě je Účastníkovi poskytnuta peněžitá
zápůjčka ve výši jistiny 10 000,- Kč až 150 000,- Kč s dobou splácení zápůjčky dvanáct (12) až šedesát
(60) měsíců.
• Nárok na vrácení úroku vzniká Účastníkovi při řádném, včasném a úplném splacení celé zápůjčky
poskytnuté na základě Smlouvy o zápůjčce v termínu splatnosti do tří (3) splátek následujících po
uzavření Smlouvy o zápůjčce a zároveň za podmínky, že Účastník nebude v prodlení se splacením ani
jedné (1) ze tří (3) těchto splátek. Pokud tedy Účastník řádně a včas předčasně splatí celou zápůjčku za
podmínek Akce uvedených v tomto dokumentu, získá zpět celý uhrazený úrok v těchto jednotlivých
jedna (1) až tří (3) splátkách, vyjma měsíčního administrativní poplatku.
• V případě nesplnění povinnosti řádného, včasného a úplného splacení jakékoliv ze tří (3) splátek
následujících po uzavření Smlouvy o zápůjčce stanovených ve splátkovém kalendáři dle Smlouvy o
zápůjčce, nárok na vrácení úroku nevznikne, a to i v případě, že by došlo k předčasnému uhrazení celé
zápůjčky v prvních třech (3) splátkách.
• Společnost stanovuje, že nárok na vrácení úroku vznikne každému Účastníkovi Akce, který splní
podmínky Akce uvedené v tomto dokumentu.
• Při splnění podmínek Akce bude úrok Účastníkovi Akce vyplacen zpět do třiceti (30) dnů na jeho
písemnou výzvu, a to v hotovosti na pobočce Společnosti na adrese Táboritská 1000/23, Praha 3 Žižkov
130 00, nebo na bankovní účet Účastníka, který je uveden ve smlouvě. Písemnou výzvu je Účastník Akce
povinen zaslat nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne vzniku jeho nároku (vypořádání smluvního vztahu)
na vrácení úroku (po uplynutí této lhůty nárok Účastníka akce zaniká). V případě, že Účastník Akce bude
mít v době vzniku nároku na vrácení úroku po splatnosti jakýkoliv závazek ze své smlouvy o zápůjčce
nebo z jiného finančního produktu Společnosti, je Společnost oprávněna tyto nároky vzájemně započíst.
Smluvní strany se dohodly, že Účastník Akce není oprávněn započíst svou pohledávku na vrácení úroku
oproti pohledávce Společnosti na úhradu splátky Účastníka Akce ze smlouvy o zápůjčce nebo jiného
finančního produktu Společnosti jednostranným právním jednáním, tedy bez dohody obou účastníků
této smlouvy.

Reprezentativní příklad v rámci Akce Úrokové prázdniny
V případě Akce Úrokové prázdniny s produktem VIP půjčka ve výši 50 000 Kč se splatností 60 měsíců
s měsíční splátkou 1 587 Kč činí fixní úroková sazba 10,98 % p.a. a RPSN 33,2 %. Se zápůjčkou je spojen pravidelný
měsíční administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Účastník řádným, úplným a předčasným splacením celé zápůjčky
v první splátce zaplatí 50 958 Kč, následně na vyžádání dostane zpět 100 % zaplacených úroků, tj. částku 458 Kč.
V tomto případě Účastník Akce S námi z toho vybruslíte v přepočtu zaplatí pouze 500 Kč, přičemž úrok bude činit
0 % p.a. a RPSN 27,1 %! Celková částka splatná spotřebitelem činí 50 500 Kč, z toho celkové náklady zápůjčky činí
500 Kč.
Reprezentativní příklad při nesplnění či nevyužití Akce Úrokové prázdniny
V případě nesplnění či nevyužití Akce Úrokové prázdniny s produktem VIP půjčka ve výši 50 000 Kč se
splatností 60 měsíců s měsíční splátkou 1 587 Kč činí fixní úroková sazba 10,98 % p.a. a RPSN 33,2 %. Se zápůjčkou
je spojen pravidelný měsíční administrativní poplatek ve výši 500 Kč. Celková částka splatná spotřebitelem činí 95
198 Kč, z toho celkové náklady zápůjčky činí 45 198 Kč.
Ostatní
• Podmínky Akce (tedy tento dokument) jsou uveřejněny v Klientském centru Společnosti na internetové
adrese https://servis.tommystachi.cz (po zadání příslušných přihlašovacích údajů Účastníka v sekci
Soubory ke stažení), na webových stránkách společnosti www.tommystachi.cz a www.snadnapujcka.cz
a originál tohoto dokumentu je uložen na pobočce Společnosti na adrese Táboritská 1000/23, Praha 3
Žižkov 130 00.
• Účast na Akci nelze vymáhat právní cestou. Smluvní strany jsou oprávněny uzavřít v Době trvání Akce i
smlouvu o zápůjčce, která nebude uzavřena v rámci Akce.
• Účastí na Akci projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
• Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s vrácením úroku dle
Akce.
• Vymáhání vrácení úroku 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.
• Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly 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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávala
Účastníkovy osobní údaje pro své obchodní a marketingové účely (v souvislosti s Akcí a/nebo reklamou
Společnosti a/nebo jí nabízených produktů).
• Tento souhlas dle výše uvedeného uděluje Účastník na dobu neurčitou a dobrovolně bere na vědomí,
že tento souhlas může kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným Společnosti.

V Praze dne 1. 5. 2019

