Podmínky akce – „Získejte atraktivní vůz na rok zdarma“
1. Termín akce
Akce „Získejte atraktivní vůz na rok zdarma“ (dále jen „akce“) proběhne v termínu od 1. srpna 2017 do 31. října 2017 (včetně) na
všech pobočkách/obchodním místě Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního družstva (dále jen „MPU“), v úseku Osobní/
Korporátní/Privátní bankovnictví.
MPU si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů a stanovení náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit akci.
2. Podmínky účasti v akci
Akce se může zúčastnit nový i stávající klient, fyzická i právnická osoba, která si v uvedeném termínu konání akce navýší celkový
objem svých uložených prostředků u MPU minimálně o 220 000 Kč. Toto navýšení může být realizováno jakýmkoliv z níže
uvedených způsobů:
- vkladem na vkladový účet v měnách, v nichž jsou vedeny vkladové účty uvedené v Ceníku MPU s výpovědní dobou vkladu
6 měsíců a vyšší (12, 18 nebo 24 měsíců) nebo vkladem na vkladový účet Bonus+ s dobou vázanosti 24 měsíců,
- navýšení dalších členských vkladů klienta do základního kapitálu MPU,
- vkladem na vkladový účet v měnách, v nichž jsou vedeny vkladové účty uvedené v Ceníku MPU s výpovědní dobou vkladu
6 měsíců a vyšší (12, 18 nebo 24 měsíců) nebo vkladem na vkladový účet Bonus+ s dobou vázanosti 24 měsíců a současně
úpisem dalších členských vkladů, přičemž si poměr rozložení těchto prostředků volí klient sám.
Za vklad, resp. přívklad lze považovat nový vklad v hotovosti nebo převod peněžních prostředků z jiného peněžního ústavu, v rámci
MPU pak také převod peněžních prostředků z běžného účtu. Za nový vklad nejsou považovány převody mezi vkladovými účty.
Za nový vklad, resp. přívklad nelze považovat prostředky vložené nebo převedené na produkt vkladní knížku nebo Dětské konto.
3. Nárok na akci
Nárok na zařazení do akce vzniká splněním podmínek akce obsažené v bodě č. 2 Podmínek akce. Tím není dotčeno právo MPU
uvedené v čl. 1 poslední věta těchto Podmínek. V případě, že klient nesouhlasí se se zařazením do soutěže, je nutné, aby svůj
nesouhlas písemně sdělil MPU.
Z účasti v akci jsou vyloučeni všichni zaměstnanci MPU a členové volených orgánů MPU.
4. Výhry
Výherce akce získává roční užívání automobilu zdarma, tzn. po dobu 12-ti po sobě jdoucích měsíců od podpisu předávacího
protokolu týkající se daného vozu a dalších souvisejících dokumentů, anebo od předání automobilu, podle toho, který z těchto
okamžiků nastane dříve. Současně klient obdrží poukaz na odběr pohonný hmot v určité výši (dle pořadí vylosování).
Výhry:
1. místo: Automobil Škoda Kodiaq + poukaz na odběr pohonných hmot v hodnotě 5 000 Kč,
2. místo: Automobil Škoda Superb + poukaz na odběr pohonných hmot v hodnotě 4 000 Kč,
3. místo: Automobil Škoda Octavia + poukaz na odběr pohonných hmot v hodnotě 3 000 Kč.
Výhru obdrženou v rámci této akce nelze měnit či směnit v hotovost. Na výhru v rámci této akce není právní nárok a není soudně
vymahatelná. MPU si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu nahradit výhru jinou výhrou stejného druhu a obdobné
hodnoty.
Odpovědnost za škody, reklamace apod. budou podrobně uvedeny v příslušných dokumentech, které budou oběma stranami
podepsány v den předání výhry.

5. Vyhodnocení výherců a předání výher
Losování výherců proběhne do 2 měsíců od ukončení akce, tj. nejpozději do 31. 12. 2017. Výherci budou losování za přítomnosti
notáře a minimálně tří zástupců z vedení MPU. Výhra bude předána podle pobočky/obchodního místa, pod kterou klient
přísluší. O výhře, termínu a místu předání výhry budou výherci informováni pracovníkem MPU.
Výherce při převzetí výhry podepíše předávací protokol a další související dokumenty k výhře.
6. Závěrečná ustanovení
MPU si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na
výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval tyto podmínky, anebo byl
z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi akce vzniknout.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech akce (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné
podobě výhry zejména ve smyslu barevného provedení, vybavení či jednotlivých vyobrazených detailů.
Výherce převzetím výhry udílí výslovný souhlas ke zveřejnění svého jména, příjmení a místa bydliště v jakýchkoliv materiálech
MPU sloužících k marketingovým účelům. Výherce převzetím výhry rovněž udílí výslovný souhlas s pořízením obrazových
snímků, obrazových a zvukových záznamů výherce a o předání výhry MPU výherci, včetně souhlasu k jejich zveřejnění za
účelem marketingové propagace MPU. MPU si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů a stanovení náhrady zkrátit, přerušit
nebo zrušit akci.
Podmínky jsou platné a účinné od 1. srpna 2017.

