PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE
"BONUSOVÁ INVESTICE RODINNÝ DŮM – PRAHA - KYJE, KOMERČNÍ OBJEKT –
PRAHA - STŘÍŽKOV"
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce "BONUSOVÁ
INVESTICE RODINNÝ DŮM – PRAHA - KYJE, KOMERČNÍ OBJEKT – PRAHA - STŘÍŽKOV" (dále jen "Akce").
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen "Pravidla").
Podmínky Akce mohou být měněny tak, jak je uvedeno dále v Pravidlech.
1. Pořadatel a organizátor
Pořadatelem a organizátorem Akce je RONDA INVEST a.s. se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00
Praha 6, IČO: 06370772, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 22788 (dále jen "RONDA INVEST" nebo "Pořadatel").
2. Participace
Participace je závazkovým vztahem mezi Pořadatelem a klientem (Participantem), který klientovi
(Participantovi) zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek,
do kterých klient (Participant) na základě svého vlastního uvážení investoval.
3. Doba trvání Akce
Akce probíhá v období od 4.1.2021 do 31.1.2021
4. Účastníci Akce
Akce je určena novým i stávajícím Participantům.
5. Zapojení do Akce
Participant se zapojí do Akce tím, že si založí v Době trvání Akce produkt Participace do úvěru Rodinný
dům – Praha - Kyje, komerční objekt Praha - Střížkov prezentovaného na této stránce:
https://www.rondainvest.cz/nabidka/rodinny-dum-praha-kyje-komercni-objekt-praha-strizkov (dále
jen „Bonusová investice“) s investovanou částkou ve výši nejméně 20.000 Kč. Za okamžik založení
produktu Participace se považuje okamžik inkasování investované částky ze strany Pořadatele z účtu
Participanta vedeného u RONDA FINANCE a.s., IČO: 06286721 (dále jen „Založení produktu
Participace“).
6. Místo a čas Založení produktu Participace Participantem
Založení Bonusové investice může být Participantem realizováno online prostřednictvím investiční
aplikace RONDA INVEST na stránkách https://online.rondainvest.cz/register nebo na Obchodním místě
Pořadatele, případně kdekoliv mimo Obchodní místo Pořadatele za účasti zástupce Pořadatele.
Založení Bonusové investice musí být provedeno v Době trvání Akce.
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7. Odměny a podmínky pro jejich přiznání
Odměnou v této Akci je finanční bonus, který bude přiznán každému klientovi za Založení Bonusové
investice v Době trvání Akce od 4.1.2021 do 31.1.2021, přičemž výše bonusu je následující:
Investovaná částka

Výše bonusu

20.000 Kč – 49.999 Kč

100 Kč

50.000 Kč – 99.999 Kč

250 Kč

100.000 Kč – 249.999 Kč

500 Kč

250.000 Kč – 499.999 Kč

1.250 Kč

500.000 Kč a více

2.500 Kč

Maximální souhrnná výše odměn pro jednoho Participanta při založení jedné nebo více Bonusových
investic je 2.500 Kč.
8. Finanční bonusy z jiných akcí
V případě, že Účastníkům vznikne nárok na odměnu z jiné probíhající akce (např. Bonus 500 Kč za
založení první participace), posuzují se podmínky pro její přiznání dle podmínek této jiné probíhající
akce. Maximální výše bonusů se u všech akcí posoudí samostatně Pořadatelem.
9. Způsob a termíny předání Odměny
Odměna bude vyplacena Účastníkům Akce bezhotovostně na účet vedený u RONDA FINANCE a.s.,
IČO: 06286721 společně s prvním výnosem z Bonusové investice. V případě veškerých sporů o výši,
způsobu nebo termínu předání Odměny rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
10. Informování Účastníka Akce o zpracování osobních údajů
Pro účely účasti v Akci, za účelem vyhodnocení Akce a případného informování Účastníků Akce o
přiznání a vyplacení Odměny bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníků Akce. Informace
Pořadatele o zpracování osobních údajů jsou součástí smluvní dokumentace uzavírané s každým
klientem.
11. Závěrečná ustanovení
Účastníkovi Akce nevzniká účastí na Akci právní nárok na Odměnu, Odměnu nelze vymáhat soudní
cestou. Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za nepeněžitá plnění ani měnit za
odměny či bonusy z případných jiných akcí. Žádné vyjádření nebo dokument Pořadatele není veřejným
příslibem dle občanského zákoníku.
Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových
povinností vyplývajících z právních předpisů, které jsou spojené s přijetím Odměny.
Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu
jejího trvání, tj. zejména Akci prodloužit, přerušit nebo předčasně ukončit a o tom vždy informuje
Účastníky Akce na svých internetových stránkách. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s
konečnou platností Pořadatel.
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V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které je v rozporu s Pravidly nebo v
rozporu s dobrými mravy nebo pravidly poctivého obchodního styku nebo v rozporu s účelem Akce
nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré
jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných
sankcích, čímž se rozumí ztráta získaných Odměn nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez
náhrady. Jednání dle předchozí věty může být posouzeno také jako porušení Smlouvy o participaci.
Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách https://www.rondainvest.cz/dokumenty a
všichni Účastníci Akce s nimi vyslovují svůj souhlas. Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude
zveřejněna na těchto internetových stránkách a změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.
Praha, 4.1.2021
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