PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE PROGRAM MGM (KLIENT
HLEDÁ KLIENTA) V OBDOBÍ OD 1. 2. 2021 DO 31. 12. 2021
Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla marketingové akce PROGRAM
MGM (KLIENT HLEDÁ KLIENTA) (dále jen „Program“). Tento dokument vymezuje pravidla
Programu a upravuje práva a povinnosti VWFS a účastníků programu při realizaci Programu
(dále jen „Pravidla“). Podmínky Programu mohou být měněny tak, jak je uvedeno v těchto
Pravidlech.
I.
Pořadatel a organizátor Programu
Pořadatelem a organizátorem Programu je společnost Škofin s.r.o., se sídlem Pekařská 6, PSČ 155
00, Praha 5, IČO: 45805369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 11881 (dále jen „VWFS“).

II.
Účastník programu
Programu se může zúčastnit každý stávající zákazník VWFS, který
a) je retailovým zákazníkem,
b) má s VWFS uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o financování,
c) má ve svém okolí třetí osobu, která by měla zájem o financování vozu produktem VWFS nebo
sjednání Servisního balíčku,
d) není v prodlení s placením svých dluhů vůči VWFS.
Účastníkem Programu nemůže být osoba, která má s VWFS uzavřenou smlouvu o obchodní
spolupráci, nebo jinou Rámcovou / Produktovou / Dodatkovou smlouvu na finanční služby, včetně
jejich zaměstnanců.
Z účasti v Programu jsou vyloučeni zaměstnanci VWFS a zaměstnanci ŠKODA AUTO, a.s.,
zaměstnanci Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o.

III.
Vstup do programu
Předpokladem pro vstup Zákazníka do Programu je doporučení finančních služeb VEFS zájemci o
financování vozidla (dále jen „Nový zákazník“). Zákazník může doporučení poskytnout více zájemcům
o produkty VWFS.
Zákazník uplatňuje nárok na odměnu za doporučení Nového zákazníka prostřednictvím přihlášky do
Programu a uvedením čísla nově uzavřené smlouvy Nového zákazníka. Nový zákazník, kterému byl
Zákazníkem doporučen finanční produkt VWFS a který s VWFS uzavře smlouvu o financování nebo
sjednání Servisního balíčku, může Zákazníkovi poskytnout číslo nově uzavřené smlouvy, aby
Zákazník mohl uplatnit nárok na odměnu za doporučení Nového zákazníka.
Zákazník může nárok na odměnu uplatnit nejdříve po sjednání smlouvy o financování nebo sjednání
Servisního balíčku mezi Novým zákazníkem a VWFS. Zákazník pro uplatnění nároku na odměnu musí
vyplnit a odeslat celý online formulář na webových stránkách VWFS: https://www.vwfs.cz/klienti/dopis
VWFS neodpovídá za chybné vyplnění online formuláře a ani nepotvrzuje správnost vyplněných
údajů.
Smlouvy o financování (úvěr nebo operativní leasing) nebo o Servisním balíčku mohou být sjednány u
obchodních partnerů VWFS (dealerů) nebo online.

IV.
Podmínky pro přiznání odměny
Zákazník získá nárok na odměnu při splnění těchto podmínek:
a) Zákazník předal novému zákazníkovi doporučení,
b) Nový zákazník je fyzickou osobou nebo právnickou osobou,
c) Nový zákazník nemá, nebo v minulosti neměl u VWFS aktivní smlouvu o financování, ani o ní
v předchozích 30 dnech nežádal,
d) mezi VWFS a novým zákazníkem byla platně a účinně uzavřena smlouva o financování
(úvěrovou smlouvu nebo smlouvu o operativním leasingu) nebo smlouva na Servisní balíček,
e) úvěrová smlouva o financování uzavřená mezi VWFS a Novým zákazníkem má sjednané
úročení vyšší než 0% p.a. (z Programu jsou vyloučeny úvěrové smlouvy s nulovým úročením),
f) stávající Zákazník uplatnil u VWFS nárok na odměnu, a to v době trvání Programu na
určeném online formuláři a jedná se o první uplatnění nároku v rámci Programu
g) je-li s Novým zákazníkem sjednána smlouva o financování, Nový zákazník převezme vozidlo,
které je předmětem smlouvy o financování.
Zákazníkovi může být v Programu přiznána za jeden kalendářní rok maximálně jedna odměna.
Nad tento počet odměn Zákazníkovi nevzniká nárok na odměnu, tj. odměna nebude vůbec přiznána.
Nárok na odměnu vzniká Zákazníkovi v okamžiku, ve kterém dojde ke splnění poslední podmínky pro
přiznání odměny stávajícímu zákazníkovi.
Rozhodující pro vyhodnocení podmínek pro přiznání odměny (např. sjednání smlouvy o financování
nebo o Servisním balíčku) je evidence vedená VWFS.
Program obsahuje roční limit celkových odměn za doporučení nových zákazníků. VWFS odměny
v roce 2021 poskytne pouze pro prvních 450 případů oprávněného uplatnění nároku na odměnu a
vyčerpáním tohoto ročního limitu odměn se program ukončuje. Zákazníkům, kteří uplatní nárok na
odměnu až po vyčerpání ročního limitu (tj. 451. a další uplatnění), nebude odměna z Programu
poskytnuta. Oprávněným uplatněním nároku na odměnu se rozumí uplatnění nároku Zákazníkem,
který splňuje všechny podmínky pro vznik nároku na odměnu dle čl. IV. těchto Pravidel.

V.
Výše odměny a její distribuce
Odměna pro Zákazníka je tankovací karta CCS s předplacenou částkou ve výši 5 000 Kč.
Tankovací karta je vydána společností CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., IČ: 27916693,
se sídlem Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 (dále jen „CCS“). Tankovací kartu lze využívat
v souladu s pravidly stanovenými v obchodních podmínkách CCS.
Tankovací karta bude Zákazníkovi zaslána poštou na jeho adresu uvedenou v systému VWFS
(adresa uvedená na smlouvě o financování nebo na smlouvě o Servisním balíčku).
Tankovací karta bude Zákazníkovi odeslána nejpozději do konce kalendářního měsíce, následujícího
po měsíci, ve kterém došlo ke splnění poslední podmínky pro přiznání odměny uvedené v článku IV.
těchto Pravidel.
Zákazník bude informován o přiznání odměny.

VI.
Doba trvání Programu
Program se vyhlašuje na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021 nebo bude ukončen uplatněním
450. (čtyři sta padesáté) odměny za doporučení Nového zákazníka dle registrací v online formuláři na
stránkách https://www.vwfs.cz/klienti/dopis. Rozhodujícím okamžikem pro určení pořadí 450. odměny
za doporučení Nového zákazníka jsou datum a čas registrace v online formuláři. Ukončení Programu
uplatněním 450. odměny bude oznámeno na webových stránkách https://www.vwfs.cz/klienti/dopis.
Případné prodloužení Programu bude oznámeno na webu.

VII.
Ochrana osobních údajů
Stávající zákazník bere na vědomí, že VWFS bude zpracovávat osobní údaje stávajícího zákazníka a
nového zákazníka (zejména identifikační údaje, údaje o vazbě mezi stávajícím zákazníkem a novým
zákazníkem) po dobu trvání Programu a dále po dobu 6 měsíců, a to s ohledem na možnost pozdější
kontroly dodržení pravidel Programu. VWFS bude zpracovávat osobní údaje za účelem evidence a
vyhodnocení vstupu do Programu, splnění podmínek pro přiznání odměny a její distribuce. Údaje
stávajícího zákazníka nebudou předávány novému zákazníkovi a naopak.
Účast v Programu je dobrovolná, zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Programu a bez
jejich poskytnutí není možné se Programu účastnit. Podrobnější informace o zpracování osobních
údajů jsou dostupné na https://www.vwfs.cz/o-spolecnosti/gdpr.html.

VIII.
Ostatní podmínky
Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za
odměnu či bonusy z jiných akcí. VWFS neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s
realizací a užíváním odměny.
VWFS si vyhrazuje právo kdykoli tato Pravidla Programu jednostranně změnit či Program zcela zrušit,
a to bez udání důvodu a bez jakýchkoliv následků. Změny Pravidel a zrušení Programu budou
zveřejněny stejnou formou a stejným způsobem jako Pravidla programu, tj. na webových stránkách
https://www.vwfs.cz/klienti/dopis.
VWFS je oprávněn ukončit účast stávajícího zákazníka v Programu a nepřiznat mu odměnu, a to v
případě, že bude mít podezření, že porušil pravidla Programu, zejména že při získávání nového
zákazníka jednal v rozporu s dobrými mravy nebo způsobem, který mohl poškodit zájmy a dobré
jméno VWFS nebo byl v rozporu s hodnotami VWFS. Rozhodnutí VWFS je konečné, bez možnosti
odvolání.
Tato Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách https://www.vwfs.cz/klienti/dopis a každý
zákazník v Programu s nimi svou účastí v Programu vyslovuje bezvýhradný souhlas. Jakékoliv
případné změny Pravidel budou zveřejněny na uvedených internetových stránkách, přičemž platí, že
změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.

