
 

 

Sadzobník poplatkov Merchant Payment Acquiring Services, s.r.o. pre príjmanie platobných 

kariet 

( ďalej len “Sadzobník poplatkov”) 

Položka 
Účtovná 
jednotka 

Cena bez 
DPH 

Poplatok za inštaláciu 
za každé 
zariadenie 

 v cene 
služby  

Poplatok za inštaláciu do 3 dní 
za každé 
zariadenie 

                   
40,00 €  

Poplatok za reinštaláciu zariadenia  
za každé 
zariadenie 

                
40,00 €  

Poplatok za zaslanie faktúry v písomnej podobe prostredníctvom pošty úkon 
                     
5,00 €  

Práca technika  30 min 20,00  € 

Čas technika strávený na ceste 30 min 18,00  € 

Vygenerovanie a zaslanie dodatočného avíza o platbách nad dohodnutý rámec na základe 
požiadavky obchodníka 

úkon 
                     
5,00 €  

Demontáž a doprava zariadenia z miesta obchodníka 
za každé 
zariadenie 

                
120,00 €  

Školenie zamestnancov obchodníka obsluhujúcich zariadenie nad dohodnutý rámec 
za každé 
zaškolenie 

                   
50,00 €  

Neoprávnený výjazd poskytovateľa úkon 
                
120,00 €  

Automatické generovanie a zasielanie avíz o platbách s dohodnutou periodicitou  úkon 
 v cene 
služby  

Zmluvná pokuta v prípade poškodenia, straty, odcudzenia alebo zničenia zariadenia 
(stacionárny terminál) 

za každé 
zariadenie 

                
250,00 €  

Zmluvná pokuta v prípade poškodenia, straty, odcudzenia alebo zničenia zariadenia 
(mobilný terminál) 

za každé 
zariadenie 

                
400,00 €  

Poplatok za zrušenie zmluvy do 1 roka (účtuje sa aj poplatok za demontáž každého 
zariadenia) úkon 

                
150,00 €  

Poplatok za zrušenie zmluvy po 1 roku (účtuje sa aj poplatok za demontáž každého 
zariadenia) úkon 

                   
50,00 €  

   

Uvedené ceny sú bez DPH. K cenám sa pripočíta DPH podľa platnej legislatívy. 

Sadzobník poplatkov tvorí súčasť  Zmluvy o príjmaní Kariet a prenájme Zariadenia, ktorá je uzatvorená 

medzi poskytovateľom  Merchant Payment Acquiring Services,s.r.o. a obchodníkom. 

Poskytovateľ je oprávnený jednostranne doplniť alebo zmeniť štruktúru, typy alebo výšku poplatkov 

uvedených v Sadzobníku poplatkov. Poskytovateľ sa zaväzuje uvedené doplnenia resp. zmeny 

poplatkov oznámiť obchodníkovi vopred v primeranom čase a to zaslaním nového Sadzobníka 

poplatkov. Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť  15. dňom od doručenia oznámenia o ich zmene 

obchodníkovi. 

Sadzobník poplatkov Merchant Payment Acquiring Services,s.r.o. pre príjmanie platobných kariet 

nadobúda účinnosť 15.Októbra 2015. 

Ing. Tomáš Jančo 
                 Konateľ 


