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PODMIENKY AKCIE „BYŤ AKTÍVNY SA OPLATÍ“ (ďalej len „Akcia“). 

 

 

I. Úvodné ustanovenie 

Akciu organizuje spoločnosť Global Payments s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 

Bratislava, org. zl., IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom 

Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B (ďalej len „GP“). 

 

II. Podmienky Akcie  

 
1. Akcia bude prebiehať od 15.11.2022 do 15.2.2023. 

2. Na odmenu získa nárok každý klient oslovený zo strany GP s výzvou zúčastniť sa 

Akcie, ktorý v období od 15. novembra do 15. februára vykoná minimálne jednu 

transakciu v priebehu jedného mesiaca prostredníctvom Terminálu v mobile. Ak 

klient spraví transakciu v období len 1 mesiaca napr. od 15. novembra do 15. 

decembra, získa odmenu 10 eur. Spolu za 3 mesiace trvania Akcie môže klient 

získať odmenu 30 eur, ak zrealizuje aspoň jednu transakciu za obdobie každého 

mesiaca trvania Akcie. Jeden klient môže získať odmenu vo výške maximálne 30 

eur. Do výpočtu odmeny sa za obdobie každého mesiaca trvania Akcie započítava 

len jedna transakcia.  

3. Klient, ktorý splní podmienky Akcie získa odmenu vo forme darčekovej karty na 

nákup v Datart. Bližšie informácie o uplatnení darčekovej karty Datart získate na 

webových stránkach https://www.datart.sk/napoveda/darcekove-karty-datart. 

4. Po splnení podmienok Akcie Vám darčekovú kartu zašleme na váš email, ktorý 

máte registrovaný u GP, a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, 

v ktorom bola zrealizovaná príslušná transakcia. V prípade, že bez zavinenia GP, 

nedôjde k doručeniu odmeny Klientovi, nárok na odmenu Klientovi prepadá. Nárok 

na odmenu nevznikne, alebo prepadne i v prípade, že Klient vypovedal zmluvu 

o Akceptácii platobných kariet s GP s aktívnou službou Terminál v mobile 

(aplikácia GP tom). 

5. Túto Akciu nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami GP. 

6. Nárok na odmenu nie je súdne vymáhateľný a Klient na odmenu nemá právny 

nárok.  

7. GP má právo podmienky tejto Akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom 

zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti 

zmeny na svojich webových stránkach.   

8. Organizátor Akcie je oprávnený vylúčiť z tejto Akcie klientov, ktorí nesplnia jej 

podmienky alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi. 

9. Príjemca odmeny je v plnej miere zodpovedný za prípadné dopady vyplývajúce z 

daňových predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú s prijatím odmeny spojené.   

10. Pre ďalšie informácie a prípadné otázky sa Účastník Akcie môže obrátiť na linku 

Zákazníckej  podpory na telefónnom čísle +421 222 121 222 každý pracovný deň 

v čase od 9:00 do 17:00 hod alebo na obchodného zástupcu GP. 

https://www.datart.sk/napoveda/darcekove-karty-datart

