Podmínky akce „500 Kč pro každého“ pro prvních 500 nově
registrovaných investorů
Akci pořádá BONDSTER Marketplace s.r.o. se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 181 00 Praha 8.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis C227708.

Podmínky akce
Akce platí pro prvních 500 zájemců, kteří se registrují na www.bondster.com, a pošlou si na účet min.
500 Kč, získají dalších 500 Kč jako bonus od Bondster.
Podmínkou k získání bonusu je podepsaná smlouva o uživatelském účtu a zaslání platby ve výši min.
500 Kč na investorský účet u Bondster. Podepsání smlouvy probíhá výhradně elektronicky. Registrací
(uzavřením smlouvy o uživatelském účtu) se klient nezavazuje k investování do pohledávek.
Bonus bude připsán klientovi na jeho investorský účet do pěti pracovních dnů od splnění
podmínek. Klient může nárokovat bonus pouze jednou. Akce je určena pouze novým klientům.
Bonus je určen pouze k investicím na Bondster.cz. Bonus nezainvestovaný do 30. 6. 2018 propadá a
společnost BONDSTER Marketplace s.r.o. si vyhrazuje právo na jeho vrácení. Bonus může být vybrán
na ověřený bankovní účet investora nejdříve po 6 měsících od uzavření smlouvy u uživatelském účtu.
prvních 500 zájemců, kteří si v období konání akce provedou kompletní registraci do systému
Bondster (na webových stránkách www.bondster.com). Kompletní registrací se rozumí podepsání
smlouvy o uživatelském účtu.
Akce se koná v období od 16.4.2018 do 31.5.2018 a platí pro prvních 500 registrovaných investorů.
Společnost BONDSTER Marketplace má právo zkrátit či prodloužit tuto akci. Společnost si vyhrazuje
právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit, popř. tuto akci dříve ukončit při naplnění max. počtu
500 připsaných bonusů.

Slovník pojmů
Investor – fyzická či právnická osoba, která se zaregistrovala a podepsala Smlouvu o uživatelském
účtu pomocí SMS kódu a investovala daný bonus 500,-Kč do portfolia půjček na Bondster.
Bonus – pro účely této akce se rozumí bonus ve výši 500 Kč pro prvních 500 nově zaregistrovaných
investorů v daném období, kteří si pošlou na účet min. 500 Kč na investice na Bondster.

Více informací poskytneme na emailu Info@bondster.com nebo na telefonním čísle 283 061 555.

