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

soudem v Praze, oddO C., vložka 244453 (.Poskytovatel"), a (2) GPUK LLP, registrovaná v Anglii pod číslem 0037146, se sldlem: 51 De Montfort Street 

leicester LEl 788, Spojené královstvl, to pouze pro účely výslovně vymezené ve Všeobecných obchodních podmínkách ( "Čl en Asociace"), a (3) obchodnlk 

uvedený nlže (.Obchodník"), uzavřeli Smlouvu o akceptaci platebních karet za podmínek uvedených v této Smlouvě ve Všeobecných obchodnlch 

podmínkách pro akceptaci platebních karet. Obchodnlk na základě této Smlouvy o akceptaci pla tebních karet podává žádost o přidáni nových obchodnlch 

míst. 

1. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 
(rJ<ile jen 'O~doť'dnok ') 

název firmy: MĚSTO CERNOŠICE 

IČ: 00241121 

DIČ: CZ00241121 

sídlo firmy: Riegrova 1209 

PSČ: 25228 město: Cernošice 

2. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ OBCHODNÍKA 
(dále Jť'n 'OIJrh .. Jni .nish)") 

obchodní mlsto č. 288760005 (skuplna lobllt Locatlon Group 1) 

• POS Ecommerce 

název obchod. místa/ CERNOŠICE Techn ické služby 
webová stránka: 

Topolská 660 
ulice: 

PSČ a město: 25228 Cernošice 

kontaktní osoba na 
provozovnu: 

telefon: -

email: 

číslo bankovního účtu / 18AN 

000019-0388063349/0800 

ltiU 
lWI 3· POS TERMINÁLY, POPLATKY 

obchodnl mlsto č. 288760005 {skupina lokalit Locatlon Group 1) 

typ terminálu: 

počet : 

fixní poplatek: 

G4CZ10·04062019-DATA01 

lngenlco iUP250 

(CAT) Cl 

(Unattended (CAT)) 

1 

kontaktní osoba pro obchodní záležitosti: 

jméno a příjmení: 

email: 

obor podnikáni/ MCC: 9399 - Státn í služby - jinde 

nespecifi kova né 

předpokládaný obrat: 

průměrná vý~e 

transakce: 

prům. doba mezi 
platbou a dodáním: 

500000,00 

900,00 

o 

otevírací doba: 06:00 . 21:00 

měna 

CZK 
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sezónnost, 
délka sezóny: 

typ účtu 

Plate bní 

CZK na požadovaných 
kartách za rok 

CZK na transakci 

(týdny) 

(týdny) 



funkčnost POS 
terminálu: 

spropitné 

cashback 

přijíman~ karty - POS: • Visa 

poznámky: 

ručnf vstup 

referenčnf čfslo 

a Mastercard 

Vaše celková provize bude spočftána jako suma následujfdch 3 položek: 

Oynamic Currenr:v 
Converslon 

Oiners/ Oiscover UnfonPay 

multicurrency: Ne (CZK) 

JCB 

• lnterchange Fee (Mezibankovní poplatek) -publikována příslušnou karet nf asociaci- VISA. MasterCard, Diners, JCB a UnlonPay 

• Scheme and Processing Fe es (Poplatky schémat) - stanoveny v tabulce poplatků shcémat níže 

• Acquler fee (Poplatek účtovaný poskytovatelem)- jsou definovány takto: 

Tabulka poplatků účtovaných poskytovatelem: 

SlaJplnolok.olit: t.oc.tlon Group 1 (obchodnf mfsto č. 1, 2, 3, 4, 5) 

měna transakce: CZK 

obratové pásmo: obrat 
neomezený 

výfe 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 

1. Tabulka poplatků schémat: 

Oomestic lntra (Europe) lnter (world) 

popla tek v% poplatek za poplatek v% poplatek za poplatek v% poplatek za 
transakci transakci transakci 

Visa Debit 0.0481 0.346536 0.0481 0.569901 0.5208 3.331689 

VisaCredlt 0.0523 0.346536 0.0523 0.569901 0.525 3.331689 

Mastercard Debit 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 souhlas! s uvedeným rozsahem Informaci o poplatcfch a provizfch za zrealizované transakce tak, jak je uvedeno na tomto 

formuláři a že nebude požadovat jejich podrobnější rozčlen~ní. 

Obchodnl partner dále souhlas( s rozsahem lnformad o provizich za zrealizované transakce uvedených na avfzech, která mu jsou zasOána poskytovatelem, a to v 

následujfcfm rozsahu: domácf platební karty, zahraničnf platebnf karty Visa, zahranlčnf platebnf karty Mastercard, platební karty JCB, platebnf karty Diners Oub, 

platebnf karty UnionPay a netrvá na jeho _dalšfm podrobn~jšfm rozčleněni. 
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A) 
~ 5. PODPIS 

datum: 

datum: 

G4CZ10-04062019-DATA01 

Tímto potvrzuji, že jsem provedl(a) identifikaci oprávněné osoby porovnáním s jeho/jejím prúkazem totožnosti. Zároveň potvrzuji. že 

proběhla návštěva obchodního místa. 

jménoobch. -
zástupce: 

Global Payments s.r.o. 
podpis: 

Oprávněná osoba tímto potvrzuje, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé a úplné a dále potvrzuje, že před podpisem této 

žádosti obdržela, přečetla sl a souhlas! s přiloženými Všeobecnými obchodnfmi podmínkami pro akceptaci platebnfch karet. 

Oprávněná osoba dále potvrzuje, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s uzavíráním smluvního vztahu s Poskytovatelem jsou pravdivé, 

aktuální a přesné a svým podpisem potvrzuje, že souhlasr s jejich shromažďovánlm a zpracováním ve smyslu zákona o ochraně osobních 

údajů, a to v rozsahu a pro účely, jak je uvedeno v této žádosti a ve Všeobecných obchodnfch podmínkách. 

Global Payments sr.o. (dále jen , GP" nebo , my"), se sfdlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, iC: 042 35 452, bude případě 

udělen[ vašeho souhlasu zpracovávat vaše identifikačnf údaje Uméno, příjmenl) a 

poskytováni informaci o produktech službách svých obchodnkh partnerú, 

hovorú), e-mailem a dalšími elektronickými prostředky, které mohou být relevantnf. 

kontaktní údaje (e-mail, telefonnf 

to poštou, telefonicky/SMS (s 

číslo, adresa) za účelem 

výj imkou automatizovaných 

Váš souhlas je dobrovolný a proto máte právo tento souhlas se zpracováním kdykoli odvolat nebo omezit jeho rozsah. V případě odvoláni 

nebo omezení souhlasu nebudeme vaše osobnf údaje nadále zpracovávat pro účel, pro který byl souhlas odvolán, nenf však nijak dotčena 

zákonnost zpracováni prováděného před tímto odvoláním. Va~e vyse uvedené osobní údaje však můžeme nadále zpracovávat pro dalšl 

účely stanovené v Zásadách zpracováni osobních údajú GP (dále jen ,Usady"), pro které podle obecně závazných právních předpisů není 

váš souhlas vyžadován. ' 

Zaškrtnutrm tohoto polička vyjadřujete souhlas s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů. 

Blilší informace k tomuto souhlasu, ke zpracováni vašich osobních údajů, včetně vašich práv a způsobu, jak tento souhlas odvolat nebo 

omezit, naleznete aktuálnf verzi Zásad, které jsou dispozici na webových st ránkách GP sekci GDPR pod odkazem 

https://www.globalpaymentsinc.com/cs-cz/gdpr. Podpisem této ládosti potvrzujete, že jste se seznámil/a se zněním Zásad. 

podpis: 2 9 -06- 2019 jméno: Mgr. Fillp Kořínek 

funkce: Starosta 
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