ZÍSKAJTE ROČNÉ PREDPLATNÉ SVOJHO
OBĽÚBENÉHO ČASOPISU!
Týmto sa zaväzujeme, že vám preplatíme ročné predplatné jedného časopisu z vydavateľstva SPOLOČNOSŤ 7
PLUS, a. s., Panónska cesta 9, Bratislava 852 32, IČO: 31 347 291 (ďalej len „7 Plus) , podľa vášho vlastného
výberu (zo zoznamu nižšie) ak splníte nasledovné podmienky (ďalej len „podmienky akcie“):
1.

Obdržali ste v časopise ponuku od spoločnosti 7 Plus s možnosťou získať od Raiffeisen banky preplatenie
ročného predplatného na jeden časopis podľa Vášho vlastného výberu (ďalej len „predplatné časopisu“).

2.

V pobočke predložíte vyššie uvedenú ponuku, ktorú vám spoločnosť 7 Plus zaslala na vaše meno.

3.

Otvoríte si účet v dátume od 4. 8. 2014 do 31. 12. 2014 v pobočke Raiffeisen banky (ďalej len
„novootvorený účet“). Pri otvorení účtu uvediete názov časopisu, o ktorého ročné predplatné máte záujem.

4.

Podpíšete u nás žiadosť o presmerovanie príjmu/materského príspevku/rodičovského príspevku/dôchodku
(ďalej len „príjmu“), ktorú odošlete alebo za vás my odošleme, na základe vášho súhlasu, osobe/inštitúcií,
ktorá vám vypláca príjem.

5.

Váš príjem bude presmerovaný najneskôr do 28. 2. 2015, t. j. do tohto dátumu bude na váš
novootvorený účet pripísaný váš príjem prvýkrát.

6.

Uhradíte ročné predplatné vášho obľúbeného časopisu. V rámci tejto akcie môžete úhradu urobiť aj
v pobočkách Raiffeisen banky bez poplatku.

7.

Počas celého obdobia jedného roka, a to najneskôr od 28. 2. 2015, vám bude na novootvorený účet
mesačne pripisovaný presmerovaný príjem od zamestnávateľa alebo inej osoby, ktorá vám vypláca
príjem, a to bezhotovostne. Zároveň na vašom novootvorenom účte budete mať kladný zostatok,
nepožiadate o jeho zatvorenie, ani nebude zrušený bankou pre porušenie Raiffeisen obchodných
podmienok alebo Zmluvy o účte.

Týmto sa zaväzujeme, že všetkým, ktorí splnia všetky vyššie uvedené podmienky v bode 1. až 6. pripíšeme na účet
sumu predstavujúcu ročné predplatné jedného časopisu podľa vlastného výberu z vydavateľstva 7 PLUS, a to
najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po pripísaní prvého príjmu na novootvorený účet.
Podmienky akcie máme právo kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok
zverejníme s uvedením dňa účinnosti v našich obchodných priestoroch a na našej internetovej stránke.
Z tohto prísľubu sú vylúčení zamestnanci Raiffeisen banky a zamestnanci finančného sprostredkovateľa Raiffeisen
banky.
Túto akciu nie je možné kombinovať s inými akciami k účtu ponúkanými v Raiffeisen banke okrem súťaže o 13. plat,
ktorej podmienky nájdete na internetovej stránke www.raiffeisen.sk/13plat.
Tento verejný prísľub nahrádza verejný prísľub z 4.8.2014.
Zoznam časopisov, na ktoré sa táto akcia vzťahuje:
Zornička, Včielka, Dobré jedlo, Emma, Zdravie, Záhradkár, Poľovníctvo a rybárstvo, Pekné bývanie, Plus 7 dní,
Šarm, Báječná žena, Zázračný svet.
Akcia trvá do 31.12.2014.
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