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Podmínky reklamní akce  
VEZMI SI PŮJČKU, ZÍSKEJ ODMĚNU 

 

Společnost TOMMY STACHI s.r.o., IČO: 271 48 084, Olšanská 2643/1a, 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 „Vezmi si 

půjčku, získej odměnu“ (dále jen „Akce“).  

 

Doba trvání Akce 

 Akce bude probíhat v termínu od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020 včetně (dále jen „Doba trvání Akce“). 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, bez udání důvodu a náhrady Akci zkrátit, prodloužit nebo 

ukončit, přičemž nároky Účastníků vzniklé v době platnosti Akce 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. Každá osoba se Akce může zúčastnit 

pouze jednou. 

 Akce se vztahuje pouze na produkt Společnosti „Snadná půjčka“ a „VIP půjčka“. 

 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 jakékoliv jiné osoby přímo či nepřímo spolupracující na realizaci Akce. 

 

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 od 10 000,- Kč do 150 000,- Kč s dobou splácení zápůjčky dvanáct (12) až 

šedesát (60) měsíců. 

 Nárok na získání odměny specifikované níže vznikne Účastníkovi, jestliže řádně, včas a v plné výši 

uhradí 1. splátku (včetně všech poplatků a úroku) dle splátkového kalendáře, který je přílohou smlouvy 

o zápůjčce, a současně budou splněny ostatní podmínky Akce uvedené v tomto dokumentu. 

 V případě nesplnění povinnosti řádného, včasného a úplného uhrazení 1. splátky uvedené ve 

splátkovém kalendáři dle smlouvy o zápůjčce, nárok na získání odměny nevznikne. 

 Jestliže Účastník odstoupí od smlouvy o zápůjčce ve 14 denní lhůtě ode dne uzavření této smlouvy, 

nemá nárok na odměnu.  

 

 

Odměna 

 Při vzniku nároku Účastníka na odměnu, získá Účastník nárok na odměnu v podobě elektronického 

dárkového voucheru na nákup zboží v internetovém obchodě www.mall.cz, který je provozován 

společností Internet Mall, a.s., se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou 

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8501 (dále jen „Partner Akce“) 

v hodnotě 500,- Kč. 

 Voucher lze uplatnit ve výše uvedeném internetovém obchodě pouze v souladu s podmínkami 

stanovenými Partnerem Akce. 

 Voucher je platný do doby uvedené na voucheru. Po vypršení platnosti nelze voucher uplatnit. 

 Voucher nelze proplatit ani vyměnit za peníze.  

 Voucher bude Účastníkovi Akce odeslán na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti o zaslání 

odměny  do třiceti (30) dnů od doručení této žádosti Společnosti. 

 Účastník je povinen žádost o zaslání odměny podat výlučně přes formulář Žádost pro zaslání odměny 

v podobě elektronického voucheru v hodnotě 500,- Kč do internetového obchodu MALL.CZ. Formulář 

je dostupný na webových stránkách Společnosti. 

 Řádně vyplněný formulář (Žádost o zaslání odměny) je Účastník Akce povinen Společnosti odeslat 

nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne vzniku jeho nároku na získání odměny, tj. ode dne úhrady 1. 

splátky (včetně všech poplatků a úroku) dle splátkového kalendáře, který je přílohou smlouvy o 

zápůjčce, za současného splnění všech ostatních podmínek Akce (marným uplynutím této lhůty nárok 
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Účastníka akce zaniká, to platí rovněž v případě, že formulář není řádně vyplněn), a to e-mailem na 

adresu uverove@tommystachi.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti TOMMY STACHI s.r.o., 

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3. 

 

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 sídle Společnosti na adrese Olšanská 

2643/1a, Praha 3 Žižkov 130 00. Tyto podmínky Akce jsou účinné od 1. 2. 2020. 

 Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky Akce jednostranně změnit. Nové znění podmínek akce 

zveřejní Společnost stejným způsobem jako toto znění podmínek Akce. 

 Účastí na Akci projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.  

 Účast na Akci nelze vymáhat právní cestou. 

 Vymáhání odměny soudní cestou je ve smyslu ust. § 2881 ve spojení s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 
Sb., v platném znění, vyloučeno. Oprávnění posoudit splnění podmínek Akce ze strany Účastníka a 
vzniku nároku na odměnu přísluší výlučně Společnosti. 

 Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související se získáním odměny 
dle Akce. 

 Společnost je oprávněna v případě důvodného 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. Nárok Účastníka vyloučením Účastníka z Akce zaniká bez náhrady. 

 Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platnými právními předpisy České 
republiky. 

 Účastník bere na vědomí, že Společnost za účelem jeho účasti na Akci, posouzení splnění podmínek 

vzniku nároku Účastníka na odměnu a její poskytnutí (tj. realizace Akce) zpracovává jeho osobní údaje 

v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a emailová adresa. Za účelem realizace Akce Společnost 

bude zpracovávat rovněž údaje Účastníka, které od něj získala při uzavření smlouvy o zápůjčce, na 

základě níž se účastní této Akce. Společnost zpracovává osobní údaje z titulu splnění smlouvy uzavřené 

s Účastníkem a pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti. Osobní údaje budou Společností 

uchovávány po dobu trvání Akce a dobu nutnou k ochraně práv Společnosti v souvislosti s Akcí.  

 Účastník Akce bere na vědomí, že podle čl. 15-22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů má 

právo požadovat přístup k osobním údajům, na opravu nebo vymazání osobních údajů, požadovat 

omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů, právo nebýt předmětem rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování, a 

právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (nebo jinému dozorovému orgánu).  
 Bližší informace o zpracování osobních údajů včetně souvisejících práv Účastníka lze nalézt na 

www.tommystachi.cz. 

 

V Praze dne 1. 2. 2020                                                                                      
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