ZVLÁŠTNÍ AKCE č. 1
ve smyslu bodu 70. Všeobecných obchodních podmínek společnosti,
která je nedílnou součástí každé Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“) uzavřené
během její platnosti.
Společnost (dále také „věřitel“):
FRIENDLY CASH SE, Na Splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika, IČO: 066 80 003
Bankovní účty společnosti:
1) ČSOB a.s., číslo účtu: 3994444399/0300, SWIFT/BIC: CEKOCZPP
2) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1091662003/2700, SWIFT/BIC: BACXCZPP
Klientský servis (kontakty):
tel. číslo: +420 555 500 105
email: info@friendlycash.cz
web: www.friendlycash.cz
A) OBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Tuto Zvláštní akci vydává společnost v souladu s, a v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky
společnosti (dále jen „VOP“).

2.

Tato Zvláštní akce představuje Zvláštní akci ve smyslu bodu 70. VOP, a tedy stanovuje ujednání mezi
společností a klientem, která se odchylují od ustanovení VOP nebo Sazebníku poplatků, přičemž vždy mají
přednost před ustanoveními VOP nebo Sazebníku poplatků, od kterých se odchylují.

3.

Pokud z kontextu této Zvláštní akce nevyplývá něco jiného, mají pojmy používané v této Zvláštní akci
význam stanovený ve VOP.

B) PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ AKCE
1.

Tato Zvláštní akce je pro danou Smlouvu platná a účinná pouze pokud tvoří její nedílnou součást.

2.

Tato Zvláštní akce platí pouze pro První spotřebitelský úvěr klienta ve smyslu bodu 28. VOP.

3.

Pokud klient splatí První spotřebitelský úvěr ve lhůtě splatnosti, získá 100% slevu z Poplatku za poskytnutí
spotřebitelského úvěru, a výše poplatku za poskytnutí spotřebitelského úvěru bude činit 0 Kč. Za splacení
Prvního spotřebitelského úvěru ve lhůtě splatnosti se považuje i splacení v prodloužené lhůtě splatnosti ve
smyslu bodu 38. VOP.

4.

Klient má právo využít možnosti lhůtu splatnosti prodloužit, a to úhradou Poplatku za prodloužení lhůty
splatnosti spotřebitelského úvěru dle Sazebníku poplatků, a požádáním o prodloužení dle bodú 41 a násl.
VOP.

5.

V případě, kde ve 14denní lhůtě splatnosti Prvního spotřebitelského úvěru klient uhradí Poplatek za
prodloužení lhůty splatnosti spotřebitelského úvěru, avšak během prodloužené lhůty splatnosti spotřebitelský
úvěr nesplatí včas, 100% sleva z Poplatku za poskytnutí spotřebitelského úvěru se ruší, a klientovi bude
účtován Poplatek za poskytnutí spotřebitelského úvěru, který bude nutné uhradit.

C) DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZVLÁŠTNÍ AKCE
1.

Tato Zvláštní akce je platná a účinná od 6. 8. 2022 a do doby jejího stažení z webové stránky společnosti
www.friendlycash.cz

