Pravidla soutěže Veselé vánoční odměny
Kdo soutěž pořádá
Tuto soutěž pořádáme my, Air Bank a.s., společnost se sídlem Praha 6 – Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00,
IČ 290 45 371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013 (dále jen
„Air Bank“).
Kdo může soutěžit
Soutěžit mohou všichni klienti Air Bank, kteří s námi mají uzavřenou rámcovou smlouvu a aktivně využívají mobilní
bankovnictví v aplikaci My Air.
Co je potřeba udělat, abyste mohli soutěžit
Stačí, když od 19. listopadu do 23. prosince 2018 včetně využijete službu Odměny za placení, jejíž podmínky jsou
popsány v dokumentu Podmínky poskytování odměn a výhod pro službu „Odměny za placení“. Po využití služby se
automaticky dostáváte do slosování o proplacení nákupu, který zaplatíte naší kartou, nálepkou nebo mobilem. Nic
jiného dělat nemusíte. Jen počkáte, zda vám pošleme e-mail, že jste vyhráli, a částka se vám objeví v Odměnách
v mobilním bankovnictví v aplikaci My Air.
Co můžete vyhrát
Když budete mít štěstí a vylosujeme zrovna vaši platbu spojenou s využitím služby Odměny za placení (dále tomu
budeme říkat už jen „nákup“), dostanete peníze za nákup zpátky na účet. Během prvních tří týdnů soutěže vylosujeme
každý týden 1 000 nákupů. Ve zbylých dvou týdnech pak vylosujeme po 2 000 nákupech. Každý z nich proplatíme až
do výše 10 000 korun. Celkem tedy během soutěže proplatíme 7 000 nákupů.
Jak bude losování probíhat
Každý čtvrtek budeme losovat nákupy z předcházejícího týdne. Losování bude probíhat takhle:
—— 29. 11. losujeme 1 000 nákupů za období 19. až 25. 11.
—— 6. 12. losujeme 1 000 nákupů za období 26. 11. až 2. 12.
—— 13. 12. losujeme 1 000 nákupů za období 3. až 9. 12.
—— 20. 12. losujeme 2 000 nákupů za období 10. až 16. 12.
—— Posledních 2 000 nákupů z týdne 17. až 23. 12. vylosujeme až 2. 1. 2019.
Peníze vám vyplatíme spolu s odměnami, na které jste získali právo v průběhu kalendářního měsíce, a to do konce
následujícího měsíce na váš běžný účet. Tedy na účet, ze kterého jste v rámci služby Odměny za placení nákup zaplatili.
O vyplacení odměn vám dáme vědět prostřednictvím „push“ zprávy do mobilní aplikace My Air.
Kdy soutěž probíhá
Soutěžní období je od 19. listopadu do 23. prosince 2018 včetně.
Co ještě byste měli vědět
1. Výherce budeme losovat náhodným výběrem z nákupů, které splnily soutěžní podmínky.
2. Pokud vyhrajete, dáme vám to vědět e-mailem. Vyhraná částka nebo jejich součet se vám následující měsíc objeví
v záložce Odměny v části Vaše odměny za placení.
3. Nakupovat můžete o sto šest, množství nákupů není nijak omezené, a můžete tak vyhrát i několikrát.
4. Vylosovaný nákup ale může vyhrát pouze jednou.
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5. Pokud součet vašich výher za rok 2018 přesáhne 10 000 korun, odvedeme za vás daň. Výši vaší výhry to ale nijak
neovlivní.
6. Pro losování výherců soutěže je potřeba, abychom pracovali s kontaktními údaji a údaji o využívání služby
Odměny za placení. Budeme tak schopní zařadit do slosování nákupy, které splnily podmínky pro losování,
provést losování a následně doručit výhry. Více o tom, jak pracujeme s osobními údaji, najdete v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů na našem webu.
7. Když někdo výhru vysloveně odmítne, získává ji další účastník v pořadí.
A pár formalit na konec
1. Tím, že se někdo zúčastní soutěže, mu ještě nevzniká právní nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné
a nedá se proti nim odvolat. Výhru nejde právně vymáhat.
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 soutěžícím nebo komukoliv jinému v souvislosti se
získáním výhry.
5. Reklamace výher je vyloučena. Snad si nikdo nebude stěžovat, že vyhrál.
6. Neodpovídáme za nedoručení oznámení o výhře z důvodů, které nemůžeme ovlivnit. Stejně jako neovlivníme to,
že jste nám nedali vědět svou aktuální e-mailovou nebo korespondenční adresu anebo telefonní číslo.
7. Tahle pravidla soutěže a právní vztahy mezi námi a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.
8. Tahle pravidla platí od 10. 12. 2018 do 31. 1. 2019.
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.

Šťastné a veselé vánoční Odměny!
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