
Žiadosť o poskytnutie POS terminálu
(Žiadosť o POS)

Nová žiadosť Zmena žiadosti

1.Poskytovateľ služby
Poskytovateľom služby je spoločnosť SIA Central Europe, a.s. so sídlom Röntgenova 1, 851 01 Bratislava, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7007/B, IČO 31 372 074, DIČ 2020319928, IČ DPH SK2020319928 (ďalej len “SIA”).

Telefón E-mail

Mesto PSČ

IČ DPH

Typ POS terminálu SIM karta Cena za kus (EUR)*      Počet kusov Predaj         Mesačný prenájom

4.Umiestnenie

Ulica a číslo          Mesto  PSČ

Priezvisko Telefón E-mail

Prevádzka č.

Názov prevádzky

Kontaktná osoba: Meno

Riadok 2 Riadok 3 

MOTO* Pred-autorizácia*

Potvrdenka: Riadok 1

Typ transakcií 

Karta prítomná 

z celkového počtu prevádzok

5.Iné ustanovenia

Typ transakcie MOTO a Pred-autorizácia je nenárokovateľný a je predmetom individuálneho schválenia formou samostatného potvrdenia týchto funkcionalít.
SIA si vyhradzuje právo SIM kartu deaktivovať v prípade jej zneužitia. SIM karta je bez služby roamingu. SIA negarantuje kvalitu GPRS signálu. Faktúry budú
zasielané elektronicky vo formáte pdf na vyššie uvedený email Obchodníka. Všetky splatné faktúry (splátky) budú uhradené Obchodníkom na bankový účet
SIA v lehote splatnosti, ktorá bude uvedená na faktúre. V prípade pokiaľ faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti môže SIA postúpiť takúto pohľadávku
tretej strane. V prípade požiadavky Obchodníka na odinštaláciu prenajatého POS termínálu bez náhrady v období kratšom ako 36 mesiacov od prvej
inštalácie má SIA právo požadovať od Obchodníka odinštalačný poplatok vo výške 60 EUR bez DPH.

Inštalácia POS terminálu:

Samoinštalácia (plug and play) bez poplatku

Inštalácia technikom za poplatok 50 eur (bez DPH)

Iné ustanovenia k poplatkom:

2.Obchodník (prijímateľ služby)

Registrácia spoločnosti (podnikateľa)

Obchodné meno spoločnosti (podnikateľa)

ídlo spoločnosti (podnikateľa)

Ulica a číslo

IČO                               DIČ

Kontaktná osoba
Meno Priezvisko

3.Popis služby a cena

Značka

Stolový

Mobilný

Logický POS

* SIM kartu je možné poskytnúť iba v prípade prenájmu POS terminálu. V takomto prípade cena za kus uvádza ako súčet ceny za POS a ceny za SIM kartu.
Všetky ceny sú v EUR a bez DPH.



V Dňa

Údaje o osobe podpisujúcej tento dokument

Meno a priezvisko Meno a priezvisko 

Podpis
(Obchodník)

Týmto potvrdzujem, že

• všetky informácie poskytnuté v tejto Žiadosti o POS sú pravdivé, správne a úplné a že som nezamlčal žiadne dôležité informácie;
• som opravný/oprávnená podpísať túto Žiadosť o POS a nie je potrebný žiadny ďalší súhlas od inej osoby;
• potvrdzujem, že som si vedomý/vedomá skutočnosti, že POS terminál nemusí správne fungovať s iným poskytovateľom platobných služieb ako je First
Data GmbH;
• potvrdzujem a súhlasím s tým, že som viazaný/viazaná a budem postupovať v súlade s Zmluvou, ktorú tvoria táto Žiadosť o POS, Všeobecné obchodné
podmienky pre zmluvu o poskytnutí POS terminálu, Cenník, Prevádzkový manual a  všetky dokumenty v nich uvedené (pokiaľ je aplikovatelné) ktoré mi boli
poskytnuté s touto Žiadosťou o POS.
Potvrdzujem, že vyplnenie tejto Žiadosti o POS neznamená jej automatické akceptovanie zo strany SIA. SIA si vyhradzuje právo a je výlučne v jej
kompetencii a to bez vzniku  akýchkoľvek záväzkov odmietnuť túto Žiadosť o POS a to aj bez udania dôvodu.Podpísaním/odoslaním tejto Žiadosti o POS
udelujem súhlas SIA so spracovaním osobných údajov ktoré sú v nej uvedené. Taktiež súhlasím s tým, že SIA môže zdielať osobné údaje s treťou stranou
za účelom zhodnotenia kreditného rizika a iných kontorol, ktoré sa uskutočnia pred akceptáciou tejto Žiadosti o POS.
Dátum účinnosti tejto Zmluvy je deň v ktorý bude POS terminál doručený na adresu Obchodníka (vrátane prevádzky).

Potvrdzujem, že sme obdržali jedno vyhotovenie tejto Žiadosti o POS.  
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Podpis
(Obchodník)

Poznámky pre SIA Central Europe
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