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PODMÍNKY AKCE „Odměna za doporučení 2022“ (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 1.12.2021 do odvolání. 

2. Do Akce se může zapojit pouze současný zákazník (zákazník, který má platnou a účinnou 

smlouvu o Akceptaci platebních karet s Global Payments - dále jen “Smlouva“), dále jen 

“Doporučovatel“. 

3. Doporučovatel může prostřednictvím internetového formuláře doporučit neomezený počet 

kontaktů, dále jen „Potenciální klient“, pro telefonické kontaktování a zaslání obchodní 

nabídky. Doporučovatel poskytne Global Payments (dále jen “GP”) kontaktní údaje 

Potenciálního klienta (výhradně ve veřejně dostupném formátu název 

firmy/jméno/příjmení/tel.číslo), kterého GP dle vlastního rozhodnutí kontaktuje s nabídkou 

uzavření Smlouvy. V případě poskytnutí kontaktních údajů odpovídá Doporučovatel GP 

za skutečnost, že Potenciální klient udělil Doporučovateli souhlas s poskytnutím výše 

uvedených kontaktních údajů. Takový souhlas je Doporučovatel povinen předložit na 

výzvu GP. 

4. Potenciální klient může být jakákoliv obchodní firma s platným IČ, která aktuálně není a 

nebyla ve smluvním vztahu se společností Global Payments s.r.o. 

5. Doporučovatel získá informaci o úspěšném/neúspěšném uzavření smlouvy Potenciálního 

klienta prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvede při odeslání leadu. 

6. Doporučovatel má nárok na odměnu za následujících podmínek: 

● Potenciální klient uzavřel Smlouvu pro IČ doporučené ve formuláři. 

● Doporučení se týká produktů: platební terminál, platební brána nebo terminál v mobilu 

(aplikace GP tom). 

7. Doporučovatel nemá nárok na získání odměny za následujících podmínek, pokud dojde 

k vypovězení smlouvy v 1. měsíci využívání služby ze strany Doporučeného. 
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8. Odměnou se rozumí elektronický slevový voucher v hodnotě 500 Kč včetně DPH k 

vybraným partnerům s dobou platnosti 12 měsíců. Seznam partnerů je zveřejněný na 

webových stránkách Global Payments.  

9. Odměna je poskytnuta Doporučovateli po uplynutí 30 dnů od podpisu smlouvy. 

10. GP má právo podle vlastního uvážení tuto Akci zrušit. 

11. GP si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit či změnit. 

12. Doporučovateli nenáleží kromě odměny náhrada nákladů, které mu vznikly při konání 

činnosti dle těchto Podmínek. 

13. Až do převzetí Odměny Doporučovatelem je odměna nepřevoditelná na jinou osobu. 

14. Příjemce odměny je zcela odpovědný za případné dopady vyplývající z daňových 

předpisů České republiky, které jsou s přijetím odměny spojeny. 

15. Doporučovatel není při činnosti dle těchto Podmínek oprávněn jednat jménem GP. 

16. Doporučovatel přijímá tyto Podmínky poskytnutím kontaktních údajů Potenciálního 

klienta. 

17. Pro další informace a případné dotazy se Účastník Akce může obrátit na e-mail podpory 

pro zákazníky info@globalpayments.cz každý pracovní den v době od 9:00 do 17:00 

hodin. 

 

 

 

 

 

  


