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Štatút ku kampani
„Terminál v mobile a Samsung mobil“

Ak si klient podľa nižšie uvedených podmienok kampane zriadi v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej ako „SLSP“)
podnikateľský účet Business alebo Business S počas trvania kampane a uzavrie zmluvu o akceptácií platobných
kariet od spoločnosti Global Payments s.r.o. k službe Terminál v mobile, SLSP mu poskytne nasledujúce
zvýhodnenia za nasledujúcich podmienok:

Podmienky kampane
-

podnikateľský účet = Business účet pre živnostníkov, osoby v slobodnom povolaní / Business účet S pre
firmy,
služba Terminál v mobile = služba od spoločnosti Global Payments s.r.o. na akceptáciu platobných kariet, kde
tržby z akceptácie platobných kariet sú zasielané na účet vedený v SLSP,
trvanie kampane = od 1.4.2022. do 30.06.2022 (vrátane).

Zvýhodnenia
SLSP poskytne klientom, ktorí súčasne splnia vyššie uvedené podmienky kampane nasledovné
zvýhodnenia:
1. 100% zľava na mobilný telefón Samsung, model Galaxy A32 5G 128GB od spoločnosti Samsung, zastúpená
autorizovaným predajcom IRD retail services, s.r.o. pre prvých 150 klientov spĺňajúcich podmienky kampane,
2. 20% zľava na mobilný telefón Samsung, model Galaxy A32 5G 128GB od spoločnosti Samsung, zastúpená
autorizovaným predajcom IRD retail services, s.r.o pre ďalších 200 klientov spĺňajúcich podmienky
kampane.
V prípade, ak klient splní vyššie uvedené podmienky pre získanie zvýhodnenia, SLSP do 14 kalendárnych dní od
momentu súčasného splnenia podmienok (1) zriadenie podnikateľského účtu Business alebo Business S a
(2) uzavretí zmluvy k službe Terminál v mobile zašle klientovi na jeho emailovú adresu elektronický kód, ktorý ho
oprávňuje na využitie zvýhodnenia. SLSP si vyhradzuje právo posúdiť splnenie podmienok poskytnutia zvýhodnenia
klientom.
Kód nie je možné kumulovať s inými zľavami alebo akciami obchodného partnera SLSP pre túto kampaň IR
Distribution a.s., IČO 35 872 110 , sídlo Ivanská cesta 3421/65 821 04 Bratislava. Kód klient SLSP zadá na
internetovej stránke https://obchod-samsung.sk/slsp-promo.
Obidve vyššie uvedené zvýhodnenia je možné využiť u partnera SLSP IR Distribution do 14 kalendárnych dní od
odoslania elektronického kódu SLSP klientovi , najneskôr však do 30.7.2022 (vrátane).
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