
 

 
Pravidla marketingové akce – Vouchery v hodnotě 1.000 Kč do MALL.cz 

 
I. Organizátor 

Pořadatelem je mBank S. A., se sídlem 00-950, Warszawa, ul. Senatorska 18, 
Polská republika zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS), č. zápisu 

KRS0000025237, IČ: REGON 001254254, podnikající v České republice 
prostřednictvím mBank S. A., organizační složka se sídlem Sokolovská 668/136d, 
186 00, Praha 8 – Karlín IČ: 27943445 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 (dále jen „mBank“). 
 

II. Termín a místo konání akce 
Marketingová akce (dále jen „akce“) probíhá v období od  
16. 3. 2015 do 31. 3. 2015 nebo do vydání 50 ks odměny dle pravidel této akce 

(dále jen „soutěžní období“)  
 

III. Účastníci akce, podmínky akce 
Účastníkem akce se může stát fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže 
uvedené podmínky, tj. která: 

 
 Podá v průběhu soutěžního období internetovou žádost o novou půjčku – 

mPůjčka Plus nebo refinancuje půjčku z jiné banky (dále jen „Produkt“) na 
stránkách www.mbank.cz a do pole PROMO akce uvede „MALLCZ“ 

 V průběhu soutěžního období podepíše smlouvu o novou mPůjčku Plus nebo 

refinancuje půjčku z jiné banky a tuto půjčku načerpá na svůj účet na základě 
výše uvedené žádosti. 

 Není účastníkem jiné akce mBank zaměřené na mPůjčku nebo refinancování 
půjčky z jiné banky 

 Po dobu konání akce a následujících 90 dní po ukončení, neprovede aktivity 

vedoucí k ukončení Produktu nebo jeho celkovému splacení 
 

IV. Odměna 
Při splnění podmínek akce klient obdrží voucher ve výši 1 000 Kč do internetového 
obchodu www.mall.cz. Voucher mu bude doručen elektronicky do 30 dnů od 

podpisu smlouvy o Produkt na email platný ke dni podání žádosti o Produkt. 
Platnost voucheru je do 16. 3. 2016. Maximální počet nově získaných mPůjček Plus 

v rámci této akce je 50 ks. Každý klient má nárok na voucher pouze za svoji první 
schválenou a načerpanou půjčku v rámci této akce. 
 

V. Reklamace 
Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení a kontaktní adresu klienta, dále 

přesný popis vzniklé situace, které se reklamace týká. 
Reklamaci je možné podat do 30 dní od posledního možného termínu pro 

vyzvednutí si odměny uvedené v bodě IV. těchto pravidel. Na reklamace podané 
po tomto termínu mBank nebude brát ohled. 
 

VI. Další ustanovení 
V případě, že klient v průběhu konání akce a následujících 90 dnech po ukončení, 

provede aktivity vedoucí k ukončení Produktu nebo jeho celkovému splacení, 
mBank má nárok na poplatek ve výši 1.000 Kč. Pořadatel akce si vyhrazuje právo 

http://www.mbank.cz/


 

pravidla akce kdykoli změnit, akci zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit. 
Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o 

sporných otázkách je vždy na pořadateli akce. Účastníci akce nejsou oprávněni 
požadovat namísto odměny jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči 

účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany 
pořadatele, než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech. Vymáhání účasti na akci či 

odměn z ní plynoucí právní cestou je vyloučeno. 
 
mBank si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníka akce, u kterých vznikne 

důvodné podezření, že jejich konání je v rozporu s ustanoveními všeobecnými 
právními předpisy, těmito podmínkami akce, všeobecnými obchodními 

podmínkami či obchodními podmínkami pro příslušný produkt anebo v rozporu 
s dobrými mravy. 
 

V Praze dne 12. března 2015 


