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Pravidla marketingové akce „Cestovní poukaz Connex“

(dále jen „Pravidla“)

1  Provozovatel marketingové akce, účastníci marketingové akce
1.1   Provozovatelem marketingové akce je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Banka“).
1.2   Účastníky marketingové akce (dále jen „Účastník“) jsou fyzické osoby, které jsou cíleně e-mailem osloveny s Nabídkou.

2  Pro účely Pravidel mají následující pojmy níže uvedený význam:
2.1   „Pravidla“ znamenají tato pravidla marketingové akce.
2.2   „Nabídka“ znamená e-mail, jímž je klient individuálně osloven s nabídkou získání Odměny.
2.3   „Odměna“ znamená voucher v hodnotě 100 eur. Tato hodnota je pak poskytnuta jako sleva na pobyt ve vybraných destinacích (hotelích).  

Tyto destinace a konkrétní termíny jsou uvedeny na stránkách http://www.connexcestovnipoukaz.com/rb.
 Konkrétní podmínky uplatnění Odměny jsou uvedeny na výše zmíněném voucheru.

3  Podmínky marketingové akce
3.1   Účastník se k účasti na marketingové akci připojuje bez nutnosti zvláštní registrace nebo přihlášení tím, že splní všechny podmínky účasti  

na marketingové akci uvedené v těchto Pravidlech.
3.2   Podmínkou k zařazení Účastníka do marketingové akce je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je součástí Nabídky.
3.3   Odměnu získá prvních 100 Účastníků, kteří se splněním podmínek uvedených v bodě 3.2 těchto Pravidel zařadí do marketingové akce.
3.4   Odměna bude Účastníkovi doručena na jeho e-mailovou adresu do 15 dnů od udělení souhlasu dle bodu 3.2 těchto Pravidel.

4  Ostatní pravidla marketingové akce
4.1   Platnost Odměny je omezena – doba platnosti je uvedena na voucheru.
4.2   Doba trvání akce je od 30. 11. 2017 do 15. 1. 2018.
4.3   Banka si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit kdykoli v průběhu marketingové akce její Pravidla, prodloužit dobu trvání akce, případně 

marketingovou akci ukončit.
4.4   Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 30. 11. 2017.
4.5   Banka si vyhrazuje právo vyloučit Účastníka z marketingové akce kdykoli na základě vlastního uvážení.
4.6   Z marketingové akce jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracovníci Banky.


