
Zvláštní podmínky Nabídky 100% sleva na 12 měsíců na Balíček a EET

1.1. Pro koho je nabídka určena 

Nabídka 100% sleva na 12 měsíců na Balíček (dále „Nabídka“) se vztahuje na osoby samostatně 
výdělečně činné (OSVČ) a drobné podnikatele (do 10 zaměstnanců), kteří v posledních 12 měsících 
neměli uzavřenou smlouvu na akceptaci platebních karet, jejichž předpokládaný měsíční karetní 
obrat nepřesáhne 50 000 Kč a kteří 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 

Nabídka je platná v období 23. 3. 2020 - 31. 3. 2021

Každý zákazník, který využije tuto Nabídku, dostává slevu 100 % z měsíční ceny Balíčku Complete 
Start+, tj. slevu 790 Kč bez DPH v případě balíčku Complete Start+ s jedním pultovým terminálem, 

resp. 840 Kč bez DPH v případě balíčku Complete mStart+ s  jedním přenosným terminálem.  

Začátek období uplatnění Nabídky je dán datem podpisu příslušného Objednávkového formuláře.

Nabídka platí při uzavření smlouvy na Balíček na 36 měsíců na jeden platební terminál využívaný na 

provozovně  uvedené v Objednávkovém formuláři v souladu se Všeobecnými podmínkami. 

V případě vypovězení smlouvy ze strany zákazníka během prvních 12 měsíců od podpisu smlouvy má 

obchodník právo smlouvu vypovědět bezplatně s výjimkou dodatečných služeb jako například EET či 

SIM karta. Ty má obchodník povinnost k datu výpovědi doplatit zpětně dle platného Sazebníku. 

 Výpověď v pozdějším období se bude řídit dle bodu 5. Zvláštních podmínek – Balíčky. 

Tuto Nabídku nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami. 

1.3. Další ustanovení 

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí platný Sazebník služeb, Všeobecné podmínky, 

jednotlivé Zvláštní podmínky a jednotlivé Společné podmínky uvedené v tištěných materiálech 

společnosti, případně na stránkách www.kbsmartpay.cz. 

KB SmartPay  si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto 

podmínky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.kbsmartpay.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 doúčtovat zákazníkovi poskytnuté slevy dle platného 

ceníku a smlouvu s okamžitou platností jednostranně ukončit.   

Vzhledem k možnému zvýšenému zájmu o Nabídku si KB SmartPay vyhrazuje právo prodloužit dobu 

instalace až na 30 dnů od podpisu smlouvy. 



1.4. Platnost  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. 3. 2020. 

Nabídka platí do 31. 3. 2021 nebo do vyčerpání zásob.

1.5. Definice 

Pokud je v těchto podmínkách uvedeno KB SmartPay, rozumí se tím společnost Worldline Czech 

Republic s. r. o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, která 

značku KB SmartPay využívá jako svou obchodní značku. 

Obchodník tímto potvrzuje, že splňuje podmínky Nabídky a akceptuje je. 

Dne:    Podpis:  


