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PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„Podnikatelské dny“ 

 
Raiffeisen – Leasing, s.r.o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 61467863, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29553, (dále jen „RL“) pořádá ve 
spolupráci se společností Raiffeisenbank a.s. reklamní akci „Podnikatelské dny“ (také rovněž jako „Reklamní 
akce“) za dále stanovených podmínek:  
 

I. RL Klientovi poskytne Výhodu, pokud budou splněny podmínky vymezené v následujících ustanoveních.  
II. Výhodu získá Klient, který si vyžádá a/nebo obdrží v období od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 

kampaňový propočet nabídky Úvěru, ve stejném období podá žádost o poskytnutí Úvěru a poskytne RL 
součinnost potřebnou pro vyhodnocení jeho žádosti (zejména předá všechny RL vyžadované 
podklady) tak, aby za předpokladu schválení Klientovy žádosti byla Úvěrová smlouva uzavřena 
nejpozději do 31. 12. 2019. Na schválení a poskytnutí Úvěru Klient nemá právní nárok. 

III. RL je oprávněna Reklamní akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit. O této skutečnosti RL informuje 
prostřednictvím internetových stránek www.podnikatelskedny.cz.  

 
 
Vymezení pojmů  
 
Pro účely tohoto dokumentu se:  
 
1. „Výhodou“ rozumí poskytnutí Úvěru se zvýhodněnou pevnou úrokovou sazbou 3,99% p.a.  
2. „Klientem“ rozumí podnikatel (fyzická osoba podnikající / právnická osoba).  
3. „Pravidly“ rozumí tento dokument, který upravuje podmínky Reklamní akce.  
4. „Úvěrem“ rozumí účelový úvěr vázaný na koupi Vozidla zajištěný zajišťovacím převodem vlastnického práva k 
financovanému Vozidlu, s pevnou dobou trvání minimálně 36 měsíců a maximálně 72 měsíců, poskytovaný RL.  
5. „Úvěrovou smlouvou“ rozumí smlouva, kterou byl sjednán Úvěr.  
6. „Vozidlem“ rozumí osobní nebo užitkový automobil s celkovou hmotností do 3,5 tuny, který je nový (dosud 
neregistrovaný v registru silničních vozidel), a jež je RL dle svých interních pravidel oprávněna financovat.  
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