
Cashback kampaň Wowwo 

Smluvní podmínky 

 

1. Termíny, jež jsou v těchto Smluvních podmínkách Kampaně psány s velkým písmenem, mají stejný 

význam jako termíny použité ve Všeobecných smluvních podmínkách Smlouvy o používání Portálu, 

pokud není v těchto Smluvních podmínkách Kampaně uvedeno jinak. 

2. Jakýmkoliv odkazem na konkrétní čas v tomto dokumentu se rozumí čas v časové zóně Lotyšské 

republiky, 

3. Cashback kampaň Wowwo (dále jen „Kampaň“) je platná od 1. února 2020 do 29. února 2020. 

4. Během časového období uvedeného v Bodě 3 má každý Uživatel právo účastnit se Kampaně. 

5. Účast v Kampani uděluje Uživateli právo obdržet cashback bonus za investice provedené na Primárním 

trhu do úvěrů Wowwo bez ohledu na jejich splatnost. 

6. Pro účast v Kampani se Uživatel musí do Kampaně zapojit na stránce Kampaně 

(https://www.mintos.com/en/campaigns/). Poté, co se Uživatel zapojí, se Uživateli zobrazí potvrzovací 

zpráva informující o úspěšném zapojení do Kampaně. 

7. Cashback se počítá pro všechny nové investice provedené na Primárním trhu (jak manuálně, tak 

pomocí nástroje Auto Invest) do úvěrů Wowwo ve výši 1,0 % při investování alespoň 100 EUR.  

8. Uživatel může obdržet cashback víckrát prováděním investic po dobu trvání Kampaně uvedenou v 

Bodě 3. 

9. Cashback se nepočítá pro:  

9.1. investice provedené na Sekundárním trhu;  

9.2. investice provedené před zapojením do Kampaně, jak je uvedeno v Bodě 6;  

9.3. uživatele, kteří se nezapojili do Kampaně, jak je uvedeno v Bodě 6; 

9.4. investice provedené pomocí nástroje Invest & Access. 

10. Cashback je vyplácen v jedné splátce do 6 (šesti) pracovních dní od data investice, pokud budou 

splněny všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu. 

11. Cashback je vyplácen společností Wowwo na základě výpočtu poskytnutého Mintosem. Mintos 

jedná jako zprostředkovatel a jménem společnosti Wowwo vyplácí cashback Uživateli vložením 

elektronických finančních prostředků odpovídajících výši cashbacku na Virtuální účet Uživatele. 

12. Za odvedení veškerých (případných) daní za obdržený cashback je zodpovědný Uživatel. 

13. Uživatel je povinen okamžitě přerušit svou účast v Kampani, pokud je o to Mintosem požádán v 

případě podezření z podvodu. 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/mintos-prod-public-files/E27090D9-8679-EA5B-746A-1671DF772121.pdf
https://www.mintos.com/en/campaigns/


14. Právní vztahy vyplývající z Kampaně se řídí Smluvními podmínkami Kampaně, jež byly zveřejněné na 

Portále ve chvíli, kdy se Uživatel do Kampaně zapojil, jak je uvedeno v Bodě 6. 

15. Mintos si vyhrazuje právo zrušit či změnit tyto Smluvní podmínky Kampaně, a to jednostranně a bez 

jednotlivého upozorňování každého Uživatele. 


