
 

  
               

mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, 
XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky banky mBank S.A., 
organizační složka, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, IČ: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 

Dodatek č. 1 k Pravidlům a podmínkám akce “mKlub II-2015“ 
(dále jen  „Dodatek“) 
 

mBank S.A., se sídlem ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, Polsko, zapsaná v Celostátním soudním 
rejstříku (KRS) – Rejstříku podnikatelů vedeném u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské 
oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, podnikající v České republice prostřednictvím 
pobočky  
mBank S.A., organizační složka, IČ: 279 43 445, se sídlem Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319,  
(dále jen „mBank“ nebo „Pořadatel“)  
 

tímto vyhlašuje, že prostřednictvím tohoto Dodatku se mění Pravidla a podmínky akce  
„mKlub II 2015“  ze dne 1. 4. 2015 (dále jen „Pravidla“) následovně: 

1. PŘEDMĚT  DODATKU 

1. Na základě rozhodnutí Pořadatele v souladu s čl.6 Pravidel se mění první odstavec čl. 1  - Úvodní 
ustanovení a to následujícím způsobem: 

 
„Akce probíhá v termínu 1. dubna 2015 až 10. května 2015.“ 

 
 

2. Na základě rozhodnutí Pořadatele v souladu s čl.6 Pravidel se mění první odstavec čl. 4  - Odměny v 
akci a to následujícím způsobem: 
 

„Každý Účastník získá odměnu, pokud alespoň 1 zájemce uzavře smlouvu o zřízení účtu „mKonto“ s využitím 
registrace v systému mBank, přičemž toto doporučení Zájemce Pořadateli sdělí stanoveným způsobem. 
Odměnou pro každého Účastníka za každého získaného Zájemce je stejně jako pro Zájemce bonus ve výši 
600 Kč (Šestsetkorunčeských) pro žádosti podané v období  
od 27. dubna do 10. května 2015 včetně. Bonus ve výši 500 Kč (Pětsetkorunčeských) je vyplácen 
v ostatních obdobích až do ukončení této akce.“ 

 
3. Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají beze změn. 

 
2. PLATNOST A ÚČINNOST ZMĚN 
 

1. Úplné znění Pravidel je k dispozici na internetových stránkach Pořadatele – 
http://www.mbank.cz/informace-k-produktum/dokumenty-ke-
stazeni/dokumenty/akce/mBank_pravidla_mKlub_04_2015.pdf  
 

 
V Praze, dne 24. 4. 2015 
 


