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PODMIENKY AKCIE "Akčná ponuka Február 2019" (ďalej len "AKCIA")
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Akciu organizuje spoločnosť Global Payments s.r.o., organizačná zložka so sídlom Vajnorská 100/B, 831
04 Bratislava, IČO: 50 010 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po,
vložka číslo 3016/B (ďalej len „GP“).

PODMIENKY AKCIE (ĎALEJ LEN "PODMIENKY")
1. Akcia trvá od 1.4.2019 do odvolania.
2. Účastníkom Akcie sa stáva nový klient (IČ), ktorý doteraz nebol klientom GP a ktorý si behom
trvania Akcie zjedná zmluvu o akceptácií platobných kariet ("Zmluva").
3. Účastník Akcie získava službu akceptácie platobných kariet ("Služba") za nasledujúcich
finančných podmienok:
Balíčok
Do 500 EUR*
Nad 500 EUR*
Fixný terminál
27,90 €
1,79% z každej transakcie
Mobilný terminál
29,90 €
1,79% z každej transakcie
Platobná brána
29,90 €
1,79% z každej transakcie
* Touto čiastkou sa myslí obrat v eurech na každom type zariadenia a len pre karty
vydané asociáciami Mastercard a Visa.
4. Cena za Službu je stanovená na dobu 6 mesiacov od okamžiku zjednania zmluvy. Po ukončení
obdobia trvania Akcie si GP vyhradzuje právo postupovať podľa zjednaných VOP a zmeniť výšku
i štruktúru poplatkov. Túto zmenu je však GP oprávnené uskutočniť i v priebehu trvania Akcie.
5. V prípade ak Účastník akcie vypovie zmluvu pred ukončením Akcie, čiže v priebehu prvých 6
mesiacov od zjednania Zmluvy, uhradí GP jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR. Táto
výška zodpovedá cene za inštaláciu a odinštalovanie terminálu, resp. Služby.
6. Účastník akcie berie na vedomie, že v Zmluve nebudú uvedené zvlášť čiastky servisných
poplatkov GP, medzibankový poplatok ani poplatok kartovej spoločnosti.
7. Klient súhlasí, že GP je oprávnená parametre tejto akcie zmeniť.
8. Tieto Podmienky sú súčasťou Všeobecných obchodných podmienok pre akceptáciu platobných
kariet ("VOP"). Ponuka v rámci tejto Akcie je platná len pri uzavretí zmluvy cez kanál Telesales,
teda v situácií, kedy žiadosť akceptácie platobných kariet je zjednaná prostredníctvom zmluvného
kuriéra bez prítomnosti obchodného zástupcu GP.
9. Pre ďalšie informácie a prípadné otázky sa Účastník Akcie môže obrátiť na linku Klientskeho
centra +421 222 121 212 každý pracovný deň v dobe od 9:00 do 17:00 hodín.
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