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Valentýnská soutěž – úplná pravidla

Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla Valentýnské soutěže (dále jen
„soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. 

A) Pořadatel
Pořadatelem  soutěže  je  společnost  CentroFinance,  s.r.o.,  se  sídlem  Česká  57,  Beroun-
Centrum,  266  01,  Beroun,  IČO:  030  57 151,  zapsána  v obchodním  rejstříku  vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227044 (dále jen „Pořadatel). 

B) Doba a místo konání soutěže
Soutěž probíhá od 4.1.2019 do 12.2.2019 na území České republiky.

C) Kdo je účastníkem soutěže
Účastníkem soutěže je klient společnosti, který v době konání soutěže uzavře s Pořadatelem
soutěže platnou smlouvu o spotřebitelském úvěru, která byla sjednána online nebo na pobočce
Pořadatele.  Nárok  na  výhru  nevznikne  v případě,  že  klient  uzavře  smlouvu  na  jinak
zvýhodněný slevový produkt. 

D) Vznik nároku na zařazení do soutěže a na výhru
Nárok na zařazení do soutěže a na případnou výhru vzniká klientovi automaticky při uzavření
smlouvy o spotřebitelském úvěru online nebo na pobočce Pořadatele,  a to v době uvedené
v bodě B). Každý klient, který uzavře smlouvu o spotřebitelském úvěru bude automaticky
zařazen do soutěže o wellness pobyt v místě nebo okolí bydliště výherce. Podobu wellness
pobytu určuje Pořadatel  soutěže.  Každý klient může uzavřít  v průběhu trvání soutěže více
smluv a zvýšit tím své šance na výhru. Vybrán bude v době trvání soutěže jeden výherce.

E) Uplatnění výhry
Výhra dle výše uvedených podmínek bude klientovi zaslána poštou po ukončení soutěže, tedy
12.2.2019. Výhra bude zaslána klientovi, který uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru a
bude vybrán náhodným losováním.  Vylosován bude jeden výherce.  Podobu výhry určuje
Pořadatel.  Výhrou je wellness pobyt  v místě  bydliště  nebo v okolí  místa  bydliště  výherce.
Místo pobytu bude upřesněno po ukončení soutěže a po vylosování výherce. Výherce bude o
podrobnostech informován. Pokud klient nedodrží podmínky uvedené v bodě D), nárok na
výhru automaticky zaniká. Oznámení, že klient získal výhru v soutěži bude provedeno formou
SMS, a to nejpozději v poslední den konání soutěže. 

F) Doplňující informace:
- Účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani požadovat náhradní finanční plnění.
- Účastník není oprávněn požadovat výhru v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech
v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jak stanoví Pořadatel. 
-  Pořadatel  si  vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit  nebo upravit  pravidla  soutěže či  soutěž
přerušit, odložit či ukončit bez udání důvodu. 
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- Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně
dodržovat. 
-  V případě  výskytu  důvodných  pochybností  ohledně  splnění  podmínek  pro  účast  v této
soutěži nebo vzniku nároku na výhru v rámci této soutěže, rozhoduje v konkrétních případech
o účasti na této akci a/nebo o vzniku nároku na výhru s konečnou platností Pořadatel. Tato
rozhodnutí jsou konečná a nelze se proti nim odvolat. 


