Podmínky marketingové akce – Získej půlroční předplatné časopisu
Interview za první obchod přes ProStream®
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Získej půlroční
předplatné časopisu Interview za první obchod přes ProStream® (dále jen „Akce“). Tento dokument je
jediným, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Podmínky“).

Pořadatel a organizátor Akce
Pořadatelem a organizátorem Akce je SAB Finance a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Senovážné
náměstí 1375/19, PSČ 11000, IČO: 247 17 444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod spisovou značkou B 16383 (dále jen „SABF“).

Komu je Akce určena
Akce se mohou zúčastnit všichni stávající klienti SABF (fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby),
kteří s ní mají platně uzavřenou Smlouvu o poskytování platebních služeb a nejsou ve výpovědní době
(dále jen „Účastník“), kteří si zřídili nově službu ProStream® a provedli v ní první směnu. Akce není
určena pro fyzické osoby nepodnikající, to však nevylučuje možnost zapojení se do akce pro klienta
z řad podnikatelů prostřednictvím jimi oprávněné fyzické osoby s tím, že v případě vzniku na Odměnu
(jak je definována níže), bude tato udělena klientovi, který ji bude oprávněn dle svého uvážení
distribuovat mezi své zaměstnance či jiné třetí osoby.

Předmět Akce
V rámci Akce má její Účastník možnost za splnění níže uvedených podmínek získat jednorázovou
odměnu v podobě půlročního předplatného časopisu Interview (dále jen „Odměna“). SABF se za níže
uvedených podmínek zavazuje Účastníkovi, pokud mu na ni vznikne nárok, Odměnu poskytnout.

Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Doba trvání“)

Nárok na Odměnu
Nárok na odměnu vznikne Účastníkovi v případě, že v Době trvání Akce dojde ke splnění následujících
podmínek vzniku nároku Účastníka na Odměnu:
-

Účastník si zřídí nově službu ProStream®; a

-

Účastník provede první on-line směnu v ProStream®, tj. zadá on-line platební příkaz ke
Směně (jak je definována v příslušných produktových podmínkách ProStream®) a nejpozději
v zadaný den splatnosti obchodu bude mít na svém on-line platebním účtu v ProStream®
dostatečný disponibilní zůstatek peněžních prostředků k provedení obchodu.

Splnění podmínek vzniku nároku na Odměnu bude ze strany SABF kontrolováno každý týden.
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V případě, že Účastníkovi vznikne nárok na Odměnu, informuje jej SABF na jeho firemní kontakt
(telefon nebo e-mail) o možnostech čerpání výše uvedené Odměny.

Závěrečná ustanovení
SABF si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto Podmínky, případně též měnit dobu poskytování
odměny. Každá taková změna bude účinná ode dne jejího zveřejnění na webových stránkách SABF,
případně v jejích tiskových materiálech, nebude-li stanoven termín pozdější.
SABF je dále oprávněna kdykoliv bez uvedení důvodu prodloužit nebo ukončit Akci s účinností ode dne
zveřejnění oznámení o ukončení Akce na webových stránkách SABF, případně jejích tiskových
materiálech, nebude-li v oznámení stanoven termín pozdější.
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za
odměnu či bonusy z jiných akcí.
V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito
pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné
spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno SABF, vyhrazuje
si SABF právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta
takto získaných Odměn nebo možnost vyloučení Účastníka z Akce bez jakékoliv náhrady.
Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových
povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojeny s přijetím Odměny.
Svou účastí na Akci každý Účastník Akce potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a vyslovuje
s nimi svůj bezvýhradný souhlas.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2021.
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