
 

 

 

PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE 
„Platební terminál za polovinu k podnikatelskému účtu“ 

 
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051, (dále jen „Banka“) ve 
spolupráci s Evo Payments International s.r.o., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 
03802205, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238120 
(dále jen „Partner“) pořádají reklamní akci „Platební terminál za polovinu k podnikatelskému 
účtu“ (také rovněž jako „Reklamní akce“) za dále stanovených podmínek:  
 

I. Partner poskytne Klientovi Platební terminál s 50% slevou, pokud budou splněny podmínky 
vymezené v následujících ustanoveních.  

II. Platební terminál s 50% slevou získá Klient, který v Rozhodném období uzavře s Bankou Smlouvu 
o poskytování bankovních a dalších služeb (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě povede Banka 
pro Klienta Účet a zároveň Klient nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy 
prostřednictvím zástupce Banky uzavře s Partnerem Smlouvu o akceptaci platebních karet (dále jen 
„Smlouva o akceptaci karet“).  

III. Pro vyloučení pochybností platí, že Platební terminál za polovinu může Klient obdržet pouze 
jednou. 

IV. Banka si vyhrazuje právo měnit kdykoliv v průběhu Reklamní akce podle potřeby její pravidla. 
Rozhodnutí o změně pravidel či o ukončení trvání Reklamní akce je vždy účinné okamžikem 
zveřejnění na www.rb.cz/terminal a/nebo Obchodních místech Banky a Partnera. 

 
Vymezení pojmů 
  
Pro účely tohoto dokumentu se: 
  
1. „Klientem“ rozumí fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba s ročním obratem (celkové tržby) 
za rok 2019 do 50 000 000 Kč, která je podnikatelem a která s Bankou ani Partnerem do uzavření 
Smlouvy a Smlouvy o akceptaci karet nenavázala obchodní vztah nebo o navázání obchodního vztahu 
s Bankou nebo Partnerem teprve jednala.  

2. „Pravidly“ rozumí tento dokument, který upravuje podmínky Reklamní akce.  

3. „Platebním terminálem za polovinu“ rozumí platební terminál typu PAX D220, který Klientovi po 
splnění podmínek uvedených v těchto Pravidlech poskytne Partner s 50% slevou. Podmínky předání a 
aktivace platebního terminálu jsou obsahem ujednání mezi Partnerem a Klientem. 

4. „Rozhodným obdobím“ období od 15. 10. 2020 do odvolání. 

5. „Účtem“ rozumí účet, který Banka vede pro Klienta a k němuž je aktivován některý z následujících tarifů: 

- CHYTRÝ účet pro podnikatele, 

- AKTIVNÍ účet pro podnikatele, 

- SVĚTOVÝ účet pro podnikatele. 
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