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PODMÍNKY AKCE „E-commerce nabídka 2019“ (DÁLE JEN „AKCE“) 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Akci organizuje společnost Global Payments s.r.o. se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, IČ: 

04235452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453 

(dále jen „GP“) 

PODMÍNKY AKCE (DÁLE JEN „PODMÍNKY“) 

1. Akce trvá od 1.8.2019 do odvolání. 

 

2. Účastníkem Akce se stává nový klient (IČ), který dosud neměl s Global Payments sjednanou 

smlouvu o akceptaci platebních karet přes platební bránu GP webpay (dále jen „Smlouva“). 

Obchodníci, kteří mají smlouvu s GP o akceptaci platebních karet přes platební terminál, se 

Akce mohou účastnit. 

3. Účastník Akce získává Službu akceptace platebních karet přes platební bránu GP webpay 

(dále jen „Služba“) na 3 měsíce za následujících finančních podmínek: 

 

Balíček  Fixní poplatek bez 
ohledu na obrat 

Poplatek za transakci 

Akční nabídka 0 Kč 0 % z každé transakce 

 

4. Akční nabídka za Službu zdarma je stanovena na dobu až 3 měsíců od okamžiku sjednání 

Smlouvy (včetně měsíce podpisu) pro karty Visa a Mastercard. 

 

5. Po konci období trvání Akce bude služba pro karty Visa a Mastercard poskytována za cenu 

1,49 % za transakci bez fixního poplatku. GP si vyhrazuje právo na změnu podmínek i výši 

poplatkování po uplynutí doby Akce. 

 

6. Pokud po dobu 3 měsíců nebude platební brána využívána, vyhrazuje si GP právo odstoupit 

od smlouvy. 

7. Součástí nabídky je i služba Dynamická konverze měny (Dynamic Currency Conversion, DCC). 

 

8. Účastník Akce bere na vědomí, že ve Smlouvě nebudou zvlášť uvedeny částky servisních 

poplatků GP, mezibankovní poplatek ani poplatek karetní společnosti. 

 

9. Tyto Podmínky jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro akceptaci platebních 

karet. Nabídka v rámci této Akce je platná při uzavření smlouvy přes kanál Field Sales tedy za 

přítomnosti obchodního zástupce GP. 

 

10. Pro další informace a případné dotazy se Účastník Akce může obrátit na linku Zákaznické 

podpory na telefonním čísle 267 197 744 každý pracovní den v době od 9:00 do 17:00 hodin. 


