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PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE "BONUS 1 000 Kč ZA ZALOŽENÍ PRVNÍ 

PARTICIPACE" 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce "BONUS až 1 000 Kč 
ZA ZALOŽENÍ PARTICIPACE" (dále jen "Akce"). 
 
Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen "Pravidla"). 
Podmínky Akce mohou být měněny tak, jak je uvedeno dále v Pravidlech. 
 
1. Pořadatel a organizátor 

Pořadatelem a organizátorem Akce je RONDA INVEST a.s. se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 

Praha 6, IČO: 06370772, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 22788 (dále jen "RONDA INVEST" nebo "Pořadatel"). 

2. Participace 

Participace je závazkovým vztahem mezi Pořadatelem a klientem (Participantem), který klientovi 

(Participantovi) zakládá právo na výplatu části jistiny a části úrokových výnosů z úvěrových pohledávek, 

do kterých klient (Participant) na základě svého vlastního uvážení investoval. 

3. Doba trvání Akce 

Akce probíhá v období od 1.1.2023 do 30.6.2023 

4. Účastníci Akce 

Akce je určena pouze novým Participantům. Novým Participantem se rozumí každý potenciální 

Participant, který v okamžiku zapojení do Akce není stávajícím Participantem, přičemž stávajícím 

Participantem rozumíme všechny fyzické i právnické osoby, které u RONDY INVEST mají nebo měly 

alespoň jeden aktivní produkt Participace (dále jen „Nový Participant“).   

5. Zapojení do Akce  

Nový Participant se zapojí do Akce tím, že při své registraci zadá bonusový kód a založí si v Době trvání 

Akce jeden nebo více produktů Participace se souhrnnou investovanou částkou ve výši nejméně 1 000 

Kč nebo 40 EUR. V případě, že si Nový Participant založí participace v obou měnách, tedy Kč i EUR, 

musí souhrnná investovaná částka při použití přepočítacího kurzu 25 Kč / EUR dosahovat min. částky 

1 000 Kč. 

Za okamžik založení produktu Participace se považuje okamžik inkasování investované částky ze strany 

Pořadatele z účtu Nového Participanta vedeného u PAYMONT UAB., identifikační číslo: 305673740 

(dále jen „Založení produktu Participace“). 

Výše odměny: 

• 50 Kč při investici v hodnotě 1 000 – 9 999 Kč 

• 500 Kč při investici v hodnotě 10 000 – 19 999 Kč 

• 1 000 Kč při investici v hodnotě 20 000 Kč a více 

V případě výplaty bonusu v eurech je používaný kurz pro přepočet 25 Kč / EUR. 



 

2 
 

6. Místo a čas Založení produktu Participace Novým Participantem  

Produkt Participace může být Novým Participantem založen online prostřednictvím investiční aplikace 

RONDA INVEST na stránkách https://online.rondainvest.cz/register nebo na Obchodním místě 

Pořadatele, případně kdekoliv mimo Obchodní místo Pořadatele za účasti zástupce Pořadatele. 

Založení produktu Participace musí být provedeno v Době trvání Akce. 

7. Odměny a podmínky pro jejich přiznání  

Odměnou v této Akci je finanční bonus 50 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč, který bude přiznán každému 

Novému klientovi za Založení produktu Participace v Době trvání Akce, v případě splnění podmínek 

tohoto bodu Pravidel (dále jen "Odměna"). Měna bonusu bude zvolena v závislosti na tom, jaká bude 

měna Participací, do nichž Participant investuje. V případě, že Participant investuje do Participací v Kč 

i v EUR, bude bonus vyplacen v měně určené Pořadatelem Akce. 

▪ Založení produktu Participace nejpozději do 14 dnů od Registrace, přičemž Registrací se rozumí: 

1. Projevení zájmu o produkt Participace na Obchodním místě Pořadatele; nebo  

2. Vyplnění a odeslání poptávkového formuláře na stránce https://rondainvest.cz/1-000-kc-

navic-k-prvni-investici/  nebo na stránce https://www.rondainvest.cz/kontakt; nebo 

3. Zadání e-mailové adresy ve vyskakovacím pop-up okně kdekoliv na stránkách 

https://www.rondainvest.cz/; nebo   

4. Registrace do online investiční aplikace RONDA INVEST na stránce 

https://online.rondainvest.cz/register 

▪ Zadání speciálního kódu Akce při sjednávání produktu Participace na Obchodním místě Pořadatele 

nebo online prostřednictvím investiční aplikace RONDA INVEST na stránkách 

https://online.rondainvest.cz/register  

Registrace musí proběhnout v Době trvání Akce. V případě, že Nový Participant provede více způsobů 

Registrace, započítává se ten způsob, který Nový Participant provede jako první. Každému Novému 

Participantovi bude vždy přiznána maximálně jedna Odměna bez ohledu na počet produktů Participace 

založených Novým Participantem. Speciální kód Akce může Nový Participant získat například: 

▪ Ve vybraných tištěných novinách obsahujících reklamní sdělení RONDY INVEST; 

▪ Na vybraných internetových ekonomických portálech obsahujících reklamní sdělení RONDY 

INVEST; 

▪ Vyplněním a odesláním poptávkového formuláře na stránce https://rondainvest.cz/1-000-kc-

navic-k-prvni-investici/  nebo na stránce https://www.rondainvest.cz/kontakt; 

▪ Zadáním e-mailové adresy ve vyskakovacím pop-up okně kdekoliv na stránkách 

https://www.rondainvest.cz/ 

Pořadatel může na základě vlastního uvážení přiznat Odměnu i Novým Participantům, kteří z důvodu 

nerozporného s dobrými mravy nesplní podmínku Založení produktu Participace do 14 dnů od 

Registrace. 
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8. Způsob a termíny předání Odměny  

Odměna bude vyplacena Účastníkům Akce bezhotovostně na účet vedený u PAYMONT UAB., 

identifikační číslo: 305673740 společně s prvním výnosem z Participace založené Novým 

Participantem, kterou dojde ke splnění podmínky pro vyplacení Odměny. V případě veškerých sporů 

o způsobu nebo termínu předání Odměny rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. 

9. Informování Účastníka Akce o zpracování osobních údajů  

Pro účely účasti v Akci, za účelem vyhodnocení Akce a případného informování Účastníků Akce o 

přiznání a vyplacení Odměny bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníků Akce. Informace 

Pořadatele o zpracování osobních údajů jsou součástí smluvní dokumentace uzavírané s každým 

klientem. 

10. Závěrečná ustanovení  

Účastníkovi Akce nevzniká účastí na Akci právní nárok na Odměnu, Odměnu nelze vymáhat soudní 

cestou. Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za nepeněžitá plnění ani měnit za 

odměny či bonusy z případných jiných akcí. Žádné vyjádření nebo dokument Pořadatele není veřejným 

příslibem dle občanského zákoníku. 

Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových 

povinností vyplývajících z právních předpisů, které jsou spojené s přijetím Odměny. 

Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu 

jejího trvání, tj. zejména Akci prodloužit, přerušit nebo předčasně ukončit a o tom vždy informuje 

Účastníky Akce na svých internetových stránkách. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s 

konečnou platností Pořadatel. 

V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které je v rozporu s Pravidly nebo v 

rozporu s dobrými mravy nebo pravidly poctivého obchodního styku nebo v rozporu s účelem Akce 

nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré 

jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných 

sankcích, čímž se rozumí ztráta získaných Odměn nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez 

náhrady. Jednání dle předchozí věty může být posouzeno také jako porušení Smlouvy o participaci. 

Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách https://www.rondainvest.cz/dokumenty a 

všichni Účastníci Akce s nimi vyslovují svůj souhlas. Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude 

zveřejněna na těchto internetových stránkách a změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění. 

Praha, 1.1.2023 
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