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PODMIENKY AKCIE „Vyskúšaj a odporuč“ (ďalej len „Akcia“) 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Akciu organizuje spoločnosť Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Vajnorská 

100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50 010 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, Oddiel: Po, vložka č.: 3016/B (ďalej iba „GP“). 

PODMIENKY AKCIE (ĎALEJ LEN „PODMIENKY“) 

1. Akcia trvá od 1.3.2021 do 30.6.2021 

2. Do Akcie sa môže zapojiť iba súčasný zákazník (zákazník, ktorý má platnú a účinnú 

zmluvu o Akceptácii platobných kariet s Global Payments – ďalej iba „Zmluva“), ďalej len 

„Odporúčateľ“ 

3. Odporúčateľ môže prostredníctvom internetového formulára odporúčať neobmedzený 

počet kontaktov, ďalej len „Potenciálny klient“, pre telefonické kontaktovanie a zaslanie 

obchodnej ponuky. Odporúčateľ poskytne Global Payments (ďalej len „GP“) kontaktné 

údaje Potenciálneho klienta (výhradne vo verejne dostupnom formáte názov 

firmy/meno/priezvisko/tel.číslo), ktorého GP na základe vlastného rozhodnutia kontaktuje 

s ponukou uzatvorenia Zmluvy. V prípade poskytnutia kontaktných údajov zodpovedá 

Odporúčateľ GP za skutočnosť, že Potenciálny klient udelil Odporúčateľovi súhlas 

s poskytnutím vyššie uvedených kontaktných údajov. Takýto súhlas je Odporúčateľ 

povinný predložiť na výzvu GP 

4. Potenciálny klient môže byť akákoľvek obchodná firma s platným IČO, ktorá aktuálne nie  

            je a nebola v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Global Payments s.r.o. 

5. Odporúčateľ získa informáciu o úspešnom/neúspešnom uzatvorení zmluvy Potenciálneho 

klienta prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uvedie při odosielaní leadu. 

6. Odporúčateľ má nárok na odmenu za nasledujúcich podmienok: 

 Potenciálny klient uzatvoril Zmluvu na IČO doporučené vo formulári 

 Dôjde k stiahnutiu aplikácií GP tom a GP tom PIN, cez ktoré prebehne 1.transakcia 

 

7. Odporúčateľ nemá nárok na získanie odmeny za nasledujúcich podmienok, pokiaľ dôjde 

k vypovedaniu zmluvy v 1. mesiaci využívania služby zo strany Odporúčaného. 
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8. Odmenou sa rozumie elektronický zľavový voucher v hodnote 25 € vrátane DPH u 

vybraných partnerov s dobou platnosti 12 mesiacov. Zoznam partnerov je zverejnený na 

webových stránkach Global Payments. 

9. Odmena je poskytnutá Odporúčateľovi po uplynutí 30 dní po úspešnej prvej transakcii. 

10. GP má právo podľa vlastného uváženia túto Akciu zrušiť. 

11. GP si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek upraviť či zmeniť. 

12. Odporúčateľovi neprináleží okrem odmeny náhrada nákladov, ktoré mu vznikly pri konaní 

činnosti podľa týchto Podmienok. 

13. Až do prevzatia Odmeny Odporúčateľom je odmena neprenosná na inú osobu. 

14. Príjemca odmeny je plne zodpovedný za prípadné dôsledky vyplývajúce z daňových 

predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú s prijatím odmeny spojené. 

15. Odporúčateľ nie je pri činnosti podľa týchto Podmienok oprávnený jednať v mene GP. 

16. Odporúčateľ prijíma tieto Podmienky poskytnutím kontaktných údajov Potenciálneho 

klienta. 

17. Pre ďalšie informácie a prípadné otázky sa Účastník Akcie môže obrátiť na e-mail 

Klientského centra info@globalpayments.sk každý pracovný deň v čase od 9:00 do 17:00 

hodin. 
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