
Prijímajte platby 
mobilom a 
vyhrajte špičkový 
telefón Samsung!
Vedia vaši zákazníci o tom, že u vás 
môžu zaplatiť mobilom? Máte max. 3 
terminály od Global Payments? 
Potom sa môžete zúčastniť súťaže, 
ktorú organizujeme v spolupráci so 
spoločnosťou  Google. 

Vylepte si samolepku na viditeľné 
miesto a pošlite nám fotku. Vyhrať 
môžete jeden z 5 špičkových telefónov 
Samsung Galaxy S20FE! Na ďalších        
v poradí bude čakať 5 elegantných 
telefónov Samsung A51.

Podmienky nájdete na druhej strane 
letáku. Súťaž trvá od 15.10. 2020 do 
31.12. 2020.

Platobné terminály spoločnosti Global Payments 
umožňujú prijímať platby rôznymi spôsobmi:

Dajte svojmu zákazníkovi možnosť vybrať  
si svoj obľúbený spôsob platenia.

Platobné karty

Smartfóny alebo inteligentné 
telefóny

Stravovacie a vernostné karty

Smart hodinky
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Hlavnou výhrou v súťaži je pre prvých 5 najlepších špičkový mobilný telefón Samsung S20FE. Pre ďalších 5 
obchodníkov v poradí je pripravených 5 telefónov Samsung A51. Ceny budú odovzdané osobne, na 
vyzdvihnutie na pobočke Global Payments alebo zaslané poštou.

VÝHRY

1. Súťaž organizuje spoločnosť Global Payments s.r.o. so sídlom V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, 
IČO: 04235452, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 244453 
(ďalej len "GP").

2. Súťaž bude prebiehať od 15. 10. 2020 do 31. 12. 2020.
3. Do súťaže sa nominuje automaticky každý obchodník, ktorý má od spoločnosti Global Payments 1-3 

platobné terminály a zároveň cez ne akceptuje platbu mobilným telefónom.
4. Účasť v súťaži je podmienená zaslaním fotografie na adresu komunikace@globalpayments.cz alebo 

prostredníctvom formulára na stránkach www.globalpayments.sk/google-sutaz.
5. Vyhodnotenie Súťaže prebehne v januári 2020. Výhercovia budú informovaní o výhre najneskôr 2 

mesiace po riadnom ukončení súťaže.
6. Výhry budú žrebované zástupcami spoločností Global Payments s.r.o. a Google s.r.o.
7. Nárok na odmenu nie je súdne vymáhateľný a organizátor akcie má možnosť Súťaž kedykoľvek 

ukončiť alebo zrušiť.
8. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom. Akceptáciou výhry súhlasíte, že vaše údaje 

akými je meno, telefónny kontakt, e-mail, môžu byť zdieľané so spoločnosťou Google. Tento súhlas 
môžete kedykoľvek odvolať.

9. Príjemca odmeny je úplne zodpovedný za prípadné dôsledky vyplývajúce z daňových predpisov 
Slovenskej republiky, ktoré sú s prijatím odmeny spojené.

10. Pre prípadné ďalšie otázky sa môžete obrátiť na Zákaznícku podporu Global Payments na čísle +421 
222 121 212 (dostupná vo všedné dni od 8 do 17 hodín) alebo na svojho obchodného zástupcu.

PODMIENKY AKCIE




