
(1) Global Payments s.r.o., IČ 04235452, se sldlem V Olšinách 80/626, Praha 10- Strašnice, 100 00, zapsaná Obchodnlm rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddll C., vložka 244453 (. Poskytovatel"), (2) GPUK LLP, registrovaná v Anglii pod člslem OC337146, se 

leícester LEl 766, Spojené královstvl, to pouze pro účely výslovně vymezené ve Všeobecných obchodních podmínkách ("Člen 

uvedený nlie (.Obchodník'" ), uz avřeli Smlouvu o akceptaci platebních karet za podmínek uvedených této Sm louvě 

sídlem: 51 De Montfort Street 

Asociace"), (3) obchodnlk 

ve Všeobecných obchodnlch 

podmlnkách pro akceptaci platebnlch ka ret. Obchodník na základě této Smlouvy o akceptaci platebních karet podává !ádost o 

karet ni produkt. 

rozšířeni akceptace 

1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
(d,lle J•n 'Obd>~dmk ") 

název firmy: MĚSTO CERNOŠICE kontakt ni osoba pro obchod ni záležitosti: 

IČ: 00241121 jménoapříjmení: -

DIČ: CZ00241121 email: 

sídlo firmy: Riegr ova 1209 telefon: -
PSČ: 25228 město: Cernošice 

2. ÚDAJE O PROVOZOVNE OBCHODNÍKA 

Obchodnlk žádá o změnu trans akčnlho poplatku na nfže uvedených obchodních místech: 

Obchod ni místo č.: Název obchod. místa: Skupina lokalit: Město: 

288760001 pokladna Praha - pok OS Location G rou p 1 Praha 2 

288760002 pokladna Cernošice - pok 07 Locat ion Group 1 Cernošice 

288760003 pokladna Praha - automat Location Group 1 Prah a 2 

288760004 MU Cernošice - M P Location Group 1 Cernošice 

288760005 CERNOŠICE Technické služby Location Group 1 Cernošice 

V případě zvoleni způsobu účtování provize MIF++$ bude celková výše provize spočítána jako suma následujfcích 3 položek: 

• lnterchange fee (Mezíbankovnl poplatek)- publikovaná příslušnou karetní asociaci- Visa, Mastercard, Diners Club, JC6 a UnlonPay 

• Scheme and Processing Fees (Poplatky schémat) 

• Acqulrer fee (Poplatek účtovaný poskytovatelem) 

Tabulka popl atků účtovaných poskytovatelem: 

Skupina lokalit: I.Daotlon Group 1 (obdlodnl ml sto ě. 1, 2, 3, 4, S) 

měna transakce: CZK 

obratové pásmo: obrat 
neomezený 

výše transakce: neomezeně 

karetnf schéma MIF++ region 

Visa Ano Base Poplatek(%) 0.89 

Poplatek za 0.00 
transakci 

Mastercard Ano Base Poplatek(%) 0.89 

Poplatek za 0.00 
transakci 
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o další 



1. Tabulka poplatků sch~mat: 

Domestic lntra (Europe) lnter (world) 

poplatek v % poplatek za poplatek v% poplatek za poplatek v% poplatek za 
transakd transakci transakci 

Visa Oebit 0.0481 0.346536 0.0481 0.569901 0.5208 3.331689 

Visa Credlt 0.0523 0.346536 0.0523 0.569901 0.525 3.331689 

Mastercard Oeblt 0.1697 0.627749 0.2747 0.627749 0.6949 4.42525 

Mastercard Credit 0.1697 0.627749 0.2747 0.627749 0.6949 4.42525 

Maestro 0.1697 0.627749 0.2747 0.627749 0.6949 4.42525 

Obchod nf partner prohlašuje, !e souhlasí s uvedeným rozsahem Informaci o poplatcfch a provlzfch za zrealizované transakce tak, jak je uvedeno na tomto 

formuláři a le nebude požadovat jejich podrobněj!f rozčleněni. 

Obchodnr partner dále souhlasí s rozsahem informací o provizích za zrealizované transakce uvedených na avfzech, která mu jsou zasnána poskytovatelem, a to v 

následujfdm rozsahu: domád platební karty, zahraniční platebnf karty Visa, zahraniční platebnf karty Mastercard, platebnl karty JCB, platební karty Dinersclub, 

platební karty UnionPay a netrvá na jeho dalším podrobnějšfm rozčleněnfm. 

, 3.PODPIS 

datum: )ménoobch. -
zástupce: 

Global Payments s.r.o. 
podpis: 

Oprávněná osoba tímto potvrzuje, l e Informace uvedené v této ládostl jsou pravdivé a úplné a dále potvrzuje, le před podpisem této 

ládosti obdrlefa, přečetla si a souhlasf s přllolenýml Všeobecnými obchodními podmínkami pro akceptaci platebnfch karet . 

podpis: 
datum: 2 9 -06- 2019 jméno: Mgr.FIIip Kolfnek 

funkce: Starosta 
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