PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ CASHBACKU AŽ 500 KČ
Z VAŠEHO NÁKUPU S MALL PAY KARTOU NA
SLEVOMAT.CZ, KOSIK.CZ NEBO PATRO.CZ.
(dále jen „Podmínky“)

Článek 1 Jak získat slevu?

1.1

Úvodem něco o nás – jsme společnost MallPay s.r.o., IČO: 070 93 331, se sídlem U Garáží
1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. C 293724 (dále jen „my“ nebo „MALL Pay“).

1.2

Chystáte se nakoupit na Slevomat.cz, Kosik.cz nebo Patro.cz? A slyšeli jste už pohodlné
platbě s MALL Pay? Zaplaťte Váš nákup na Slevomat.cz, Kosik.cz a Patro.cz s naší MALL
Pay kartou a získejte až 500 Kč zpět z ceny Vašeho nákupu na jednom vybraném e-shopu.

1.3

Slevu ve výši 10 %, maximálně však 500 Kč, z Vašeho prvního nákupu s MALL Pay
(Skipovací) kartou získáte následovně:
1.3.1

Požádejte nás o vydání Vaší první MALL Pay karty:
§

Založte si MALL Pay účet Plus nebo Komplet (tj. uzavřeme spolu úvěrovou
smlouvu a tato nabude účinnosti – v pořádku proběhne ověření Vaší
identity a úvěruschopnosti), ke kterým dostanete naši MALL Pay kartu
automaticky;

§

Pokud už u nás máte účet Start, pak si jej v klientské zóně změňte na Plus
nebo Komplet a získáte zároveň i MALL Pay kartu.

1.3.2

Nakupte s použitím MALL Pay karty na e-shopu Slevomat.cz, Kosik.cz a Patro.cz.

1.3.3

Z ceny Vašeho prvního nákupu s MALL Pay kartou na Slevomat.cz, Kosik.cz nebo
Patro.cz Vám následně odečteme v Klientské zóně slevu ve výši 10 %, maximálně
však 500 Kč. Tuto slevu lze získat pouze jednou a jen na jednom vybraném e-shopu.

1.4

Pro předejití veškerých pochybností také upozorňujeme, že tato akce se vztahuje pouze na
Zákazníky, kteří u nás ještě MALL Pay kartu nikdy neměli.

1.5

Využitím této akce se zavazujete, že svou novou MALL Pay kartu nezrušíte alespoň po dobu
12 měsíců od data jejího vydání. Pokud tuto podmínku porušíte, ztrácíte zpětně nárok na
využití slev dle těchto Podmínek a jste povinen nám uhradit plnou cenu Vašich nákupů před
uplatněním slevy.

1.6

Nárok na slevy uvedené výše máte pouze v případě, že řádně plníte veškeré Vaše povinnosti
vůči nám.

1.7

Pokud zboží z Vašeho prvního nákupu s MALL Pay kartou, na který jste uplatnili slevu dle
těchto podmínek, vrátíte v zákonné lhůtě a bude Vám ze strany e-shopu jeho cena vrácena
(v plné či částečné výši), pak zpětně ztrácíte i nárok na poskytnutí této slevy.

1.8

Tuto akci je možné využít zároveň s akcí až 1000 Kč za získání Skipovací karty a otevření
běžného účtu u ČSOB. Celková maximální odměna na jednoho klienta je 1000 Kč.

Článek 2 Formality na závěr
2.1

Všichni Zákazníci, kteří se této akce chtějí zúčastnit, musí dodržet tyto Podmínky.

2.2

Na Vaši registraci a uzavření úvěrové smlouvy a vlastně celý náš smluvní vztah se vztahují
naše Všeobecné obchodní podmínky dostupné zde: https://mallpay.cz/vseobecne-obchodni-
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podminky (dále jen „VOP“). Na MALL Pay kartu pak ještě Podmínky pro používání MALL Pay
karty dostupné zde: https://mallpay.cz/vseobecne-obchodni-podminky. Veškeré informace
k uzavření úvěrové smlouvy a poskytování spotřebitelského úvěru v souladu se zákonem č.
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, naleznete na našem
webu https://mallpay.cz/files/MP_formular_pro_standardni_info_o_spotrebitelskem_uveru.pdf.
Pokud v těchto Podmínkách používáme slova s velkým písmenem, která zde nejsou
definovaná, pak tyto mají stejný význam jako ve VOP.

2.3

Jako náš Zákazník berete na vědomí, že v souvislosti s Vaší účastí v této akci, respektive
s Vaší registrací u nás, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, a tyto budeme dále
uchovávat po dobu, kdy budete využívat MALL Pay účet. Informace o zpracování osobních
údajů naleznete na: https://mallpay.cz/informacni-memorandum.

2.4

Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky této akce, a to v jakémkoli
rozsahu, včetně úpravy jakýchkoli termínů; případně tuto akci bez dalšího uvedení důvodu
přerušit nebo zcela ukončit. O všech těchto krocích Vás budeme dle našich možností
informovat.

2.5

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 6. 4. 2021, tato akce trvá do odvolání, ale nejdéle do
31. 12. 2021.
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