Zvláštní podmínky Nabídky 100% sleva na terminál a EET
1.1. Pro koho je nabídka určena
Nabídku 100% sleva na terminál a EET (dále jen „Nabídka“) může využít každý nový zákazník, který
v období platnosti Nabídky uzavře s KB SmartPay Smlouvu na poskytování služeb akceptace
platebních karet za podmínek uvedených níže.
Novým zákazníkem se rozumí každý zákazník, který nebyl zákazníkem KB SmartPay po dobu
předchozích 6 měsíců.
1.2. Podmínky Nabídky
Nabídka je platná v období 1. 2. 2020 – 31. 5. 2020.
Každý zákazník, který využije tuto nabídku, dostává slevu 100 % z měsíční ceny pronájmu terminálu a
z měsíční ceny služby EET (déle jen Sleva) na 3 měsíce.
Zákazník, který během prvních 3 měsíců od uzavření smlouvy dosáhne průměrný měsíční karetní
obrat na terminál 80 000 Kč, dostává Slevu po celou dobu smlouvy.
Začátek období uplatnění Slevy je dán datem podpisu příslušného objednávkového formuláře.
Zákazník uzavírá s KB SmartPay smlouvu na dobu neurčitou v souladu se Všeobecnými podmínkami a
na základě využití Nabídky se zavazuje využívat služby akceptace platebních karet minimálně po dobu
24 měsíců na všech provozovnách, pro které je Nabídka součástí Objednávkového formuláře.
V případě vypovězení smlouvy ze strany zákazníka před uplynutím doby 24 měsíců od podpisu bude
zákazníkovi účtován de-instalační poplatek dle platného Sazebníku.
Tuto Nabídku nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.
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.
1.3. Platnost
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2020.
1.4. 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.

