Pravidla soutěže Vánoční odměna 500 Kč

Kdo soutěž pořádá
Tuto soutěž pořádáme my, Air Bank a.s., společnost se sídlem Praha 6 – Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00,
IČO 290 45 371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013. Pro
jednoduchost budeme dále psát jen „Air Bank“.
Kdo může soutěžit
Soutěžit můžou všichni klienti Air Bank, kteří u nás mají běžný účet a využívají mobilní bankovnictví v aplikaci My Air.
Co je potřeba udělat, abyste mohli soutěžit
Stačí, když od 14. listopadu do 11. prosince 2022 včetně využijete naši službu Odměny za placení. To znamená, že
budete mít v mobilní aplikaci My Air u některého z obchodníků zapnutou odměnu a zaplatíte u něj za nákup naší
kartou. Dále tomu říkejme jen „platba“. Jakmile dojde k zaúčtování této platby, automaticky se dostává do slosování.
Vy už nic jiného dělat nemusíte. Pokud vyhrajete, prostě vám pošleme mail a můžete slavit.
Všechny podrobnosti o tom, jak Odměny fungují, najdete na https://www.airbank.cz/file-download/podminkyposkytovani-odmen-a-vyhod-pro-sluzbu-odmeny-za-placeni.pdf.
Co můžete vyhrát
Když budete mít štěstí a vylosujeme zrovna vaši platbu, vyhráváte vánoční odměnu ve výši 500 korun. Každý týden
vylosujeme 2 000 plateb. Celkem tak během soutěže odměníme 8 000 výherců, pokud se tedy nerozhodneme, že jejich
počet navýšíme. To vám případně dáme vědět tak, že aktualizujeme tato pravidla.
Jak bude losování probíhat
Každý čtvrtek vylosujeme platby z předcházejícího týdne. Tady jsou pro přehlednost přesné termíny.
—— 24. 11. losujeme platby zaúčtované od 14. do 20. 11.
—— 1. 12. losujeme platby zaúčtované od 21. do 27. 11.
—— 8. 12. losujeme platby zaúčtované od 28. 11. do 4. 12.
—— 15. 12. losujeme platby zaúčtované od 5. 12. do 11. 12.
Případnou výhru vám pak pošleme na účet spolu s odměnami, které jste získali v průběhu daného kalendářního
měsíce. Jako pokaždé u Odměn za placení to uděláme do konce následujícího měsíce a peníze vám pošleme na účet,
k němuž patří karta, kterou jste vylosovanou platbu provedli.
Informaci o vyplacení odměn vám pošleme mailem.
Kdy soutěž probíhá
Soutěžit můžete od 14. listopadu do 11. prosince 2022 včetně.
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Co ještě byste měli vědět
1. Výherce losujeme náhodným výběrem z plateb, které splnily soutěžní podmínky.
2. Do slosování nezařadíme platby, u kterých jste využili náš slevový kupón vygenerovaný v mobilní aplikaci My Air.
3. Pokud vyhrajete, dáme vám to vědět mailem. Vyhraná částka se vám následující měsíc objeví v záložce Odměny
v části Vaše odměny.
4. Nakupovat můžete o sto šest, množství nákupů není nijak omezené.
5. I když se zapnutou odměnou nakoupí váš disponent, výhercem se můžete stát pouze vy. Je to stejné jako
u vyplácení jiných odměn.
6. V průběhu této soutěže můžete vyhrát pouze jednou.
7. Pro losování výherců soutěže je potřeba, abychom pracovali s kontaktními údaji a údaji o využívání služby
Odměny za placení. Jen tak můžeme do slosování zařadit všechny nákupy, které splnily podmínky pro losování,
provést losování a následně vyplatit výhry. Více o tom, jak pracujeme s osobními údaji, najdete v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů na našem webu.
A pár formalit na konec
1. Výsledky soutěže jsou konečné a nedá se proti nim odvolat.
2. Když nebude možné výhry předat výhercům tak, jak to popisují pravidla soutěže, třeba když si výherce zruší účet
u Air Bank, ztrácí na výhru nárok.
3. Máme právo bez jakékoliv náhrady kdykoliv tuto soutěž ukončit, případně změnit nebo doplnit její pravidla. Nová
pravidla pak platí ode dne zveřejnění na našich webových stránkách.
4. Neneseme žádnou odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti se získáním výhry soutěžícím nebo
komukoliv jinému.
5. Reklamace výher je vyloučena. Pokud těch 500 Kč opravdu nechcete, budeme rádi, když je pošlete na dobrou
věc, třeba na nějakou charitu.
6. V případě, že vám oznámení o výhře řádně pošleme, neodpovídáme za to, když vám nedojde. Jsou prostě věci,
které nemůžeme ovlivnit. Například ani to, že jste nám nedali vědět svou aktuální mailovou adresu.
7. Pravidla soutěže a právní vztahy mezi námi a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
8. Tahle pravidla platí po dobu trvání soutěžního období, a to až do okamžiku posledního losování.
V těchto pravidlech soutěže používáme některé pojmy, jejichž význam jsme stanovili v našich obchodních podmínkách
a podmínkách poskytování odměn a výhod pro službu Odměny za placení. Kdybyste se do nich potřebovali podívat,
najdete je na airbank.cz nebo ve svém internetovém bankovnictví.
Přejeme vám šťastné a odměněné!
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