Podmínky nabídky „Česko platí kartou 100% sleva na 12 měsíců - PayPhone“
1.1.

Pro koho je nabídka určena

Nabídka Česko platí kartou 100% sleva na 12 měsíců (dále „Nabídka“) s aplikací PayPhone se vztahuje na
fyzické osoby – podnikatele a právnické osoby, které v posledních 12 měsících neměly uzavřenou smlouvu na
akceptaci platebních karet a které v období platnosti Nabídky uzavřou s KB SmartPay smlouvu na poskytování
služeb akceptace platebních karet, a to za podmínek uvedených níže.

1.2.

Podmínky Nabídky

Každý nový zákazník, který využije tuto Nabídku, dostává 100 % slevu na poplatky z transakcí realizovaných
přes aplikaci PayPhone do objemu 50 000 Kč měsíčně.
Začátek období uplatnění Nabídky je dán datem podpisu Rámcové smlouvy pro bezhotovostní platby. V
případě vypovězení Smlouvy ze strany zákazníka nejméně 30 dní před skončením bezplatného období, má
zákazník právo Smlouvu vypovědět bezplatně.
Výpověď v pozdějším období se bude řídit dle článku 18 Všeobecných obchodních podmínek pro přijímání
karet.
Tuto Nabídku nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

1.3.

Další ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí ustanovení sjednaná v Rámcové smlouvě pro
bezhotovostní platby, jejích jednotlivých smluvních modulech, včetně všech plánů poplatků, všeobecných
obchodních podmínkách a dodatkových smlouvách.
KB SmartPay si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, s
účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.payphone.cz, nebude-li výslovně uveden
termín pozdější.
V odůvodněných případech si KB SmartPay vyhrazuje právo tuto Nabídku neposkytnout. Budou-li porušeny
podmínky služby akceptace plateb kartou, nebo se prokáže, že zákazník nesplňuje podmínky této Nabídky, KB
SmartPay si vyhrazuje právo zákazníkovi předčasně ukončit slevy dle této Nabídky, čímž vstoupí v platnost
standardní podmínky sjednané v Rámcové smlouvě pro bezhotovostní platby, nebo smlouvu s okamžitou
platností jednostranně ukončit.

1.4.

Platnost

Tato Nabídka platí do 31. 3. 2023 nebo do vyčerpání zásob.

1.5.

De nice

Pokud je v těchto podmínkách uvedeno KB SmartPay, rozumí se tím společnost Worldline Payment Services
(Europe) S.A., organizační složka, se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika,
která značku KB SmartPay využívá jako svou obchodní značku.
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