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PODMÍNKY AKCE „EET 2020“ (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 1.2.2020 do 30.4.2020. 
 
2. Účastníkem Akce se stává nový klient (IČ), který dosud nebyl klientem GP a který si během                

trvání Akce sjedná smlouvu o akceptaci platebních karet (dále jen „Smlouva“) společně se             
službou EET. 

 
3. Účastník Akce získává Službu akceptace platebních karet společně s EET (dále jen „Služba“)             

za následujících finančních podmínek: 

Balíček  EET Fixní poplatek Poplatek za transakci 
Nexgo 0 Kč 399 Kč 0,99 % z každé transakce 
Ingenico 0 Kč 349 Kč 0,99 % z každé transakce 
MPOS 0 Kč 249 Kč 0,99 % z každé transakce 

 
4. Cena za Službu je stanovena na dobu neurčitou od okamžiku sjednání Smlouvy (včetně             

měsíce podpisu) pro karty Visa a Mastercard. GP si vyhrazuje právo postupovat dle             
sjednaných Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) a změnit výši i strukturu            
poplatkování.  

 
5. V případě, že Účastník akce vypoví Smlouvu v průběhu prvních 12 měsíců včetně měsíce            

podpisu od sjednání Smlouvy, uhradí společnosti GP náklady spojené s ukončením Smlouvy            
ve výši 2 500 Kč za terminál v souladu s VOP. Tato výše odpovídá ceně za instalaci a                 
odinstalování terminálu, resp. Služby.  

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

poplatků GP, mezibankovní poplatek ani poplatek karetní společnosti.  
 

7. Klient souhlasí, že GP je oprávněna parametry této akce změnit.  
 

8. Tyto Podmínky jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro akceptaci platebních          
karet. Nabídka v rámci této Akce je platná při uzavření smlouvy přes kanál Telesales, tedy              
v situaci, kdy žádost o akceptaci platebních karet je sjednána prostřednictvím smluvního           
kurýra a také prostřednictvím Field Sales tedy za přítomnosti obchodního zástupce GP. 
 

9. 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. 
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