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PRAVIDLA AKCE 

„Poukaz v hodnotě 500 Kč“ 
(dále jen „Pravidla“) 

 
 
I Pořadatel 
1. Akce „Poukaz v hodnotě 500 Kč“ (dále jen „Akce”) je pořádána společností mBank, S.A. 

se sídlem ul. Prosta 18, 00-850 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 Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58319 (dále jen „mBank“). 
 

II Účast v Akci 
1. Účastníkem Akce je klient s účtem mKonto, který byl osloven s nabídkou této Akce ze 

strany mBank (dále jen „Účastník“).  
2. Každý Účastník může tuto Akci využít pouze jednou. 

 
III Pravidla a doba trvání Akce 
1. Akce probíhá v období od 11. 12. 2020 do okamžiku, kdy podmínky Akce splní 90 

Účastníků, nejpozději však do 16. 12. 2020 (dále jen „Doba trvání Akce“).  
2. Do Akce jsou zařazeni Účastníci, kteří splní následující podmínky: 

• Mají zřízen účet mKonto v mBank (dále jen Účet). 
• Byli osloveni ze strany mBank s nabídkou této Akce. 
• Na Účet bude připsána příchozí platba/platby v minimální výši 500 Kč. Tato příchozí 

platba musí být zúčtována v mBank v období od 11. 12. 2020 do 16. 12. 2020 
včetně. Do příchozích plateb se nezapočítávají takové, které jsou prováděny mezi 
vlastními účty Účastníka v rámci mBank. 

3. Při splnění podmínek Účastníku náleží elektronický poukaz v hodnotě 500 Kč (slovem 
„pětsetkorunčeských“) na nákup na  www.albatrosmedia.cz.   

4. Poukaz bude odeslán Účastníkovi do mobilní aplikace mBank nebo do Internetového 
bankovnictví mBank po splnění všech podmínek, nejpozději však do 31. 12. 2020.  
 

IV Závěrečná ustanovení 
1. Tato Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách mBank na adrese www.mbank.cz. 
2. mBank si vyhrazuje právo tato Pravidla pozměnit nebo upravit nebo Akci zrušit ze závažných 

důvodů, zejména, ovšem nejen, pokud by mBank hrozila škoda v důsledku změny okolností, 
které nemohla v době vyhlášení Akce předvídat. Tato Pravidla mohou být pozměněna nebo 
upravena pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. 
 

V Praze, dne 10.12. 2020 

http://www.albatrosmedia.cz/
http://www.mbank.cz/
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