
Cashback - podmínky služby pro Uživatele

Trisbee s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, IČO:
04775660, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou
značkou C 306886
(dále jen jako “Trisbee”)

poskytuje Uživatelům1 službu cashbacku (dále jen "Cashback"), pokud Uživatel prostřednictvím
aplikace Trisbee uskutečnění nákup zboží a služeb u registrovaných Obchodníků2, kteří
využívají služby Premium3. Cashback tvoří stanovené procento z kupní ceny zboží a služeb a
jeho konkrétní procentuální výše může být vázána na splnění dalších podmínek, přičemž je
zároveň stanovena maximální výše Cashbacku v rámci jednoho nákupu. Cashback se
zobrazuje Uživateli v aplikaci Trisbee. Poskytnutí služby Cashbacku není nárokovatelné s tím,
že rozhodnutí o tom, že Uživatel splnil podmínky služby, je zcela na uvážení Trisbee.

Trisbee nepřipíše Cashback na platební účet Uživatele, pokud Uživatel provedl platbu ve svůj
vlastní prospěch nebo ve prospěch Obchodníka, jehož je statutárním orgánem nebo s nímž je
jinak blízce spřízněný. V případě vrácení ceny zboží nebo služby, ke které byl připsán Uživateli
Cashback, bez ohledu na důvod vrácení, odečte Trisbee Uživateli příslušný, dříve připsaný,
Cashback.

Uživatel nesmí provádět žádné platební transakce jménem někoho jiného, příp. zneužít identitu
jiného nebo použít neexistující identitu. Uživatel nesmí zneužívat nabídky Cashbacku pouze za
účelem jeho připsání a poté zrušit nákup zboží nebo služby, ani jinak zneužívat nebo obcházet
podmínky připsání Cashbacku na platební účet. V případě porušení pravidel nebo zneužití
služby nebo i jen důvodného podezření na porušení pravidel nebo zneužití služby má Trisbee
právo službu neposkytnout, případně též Uživateli pozastavit nebo ukončit poskytování platební
služby Trisbee.

Tyto podmínky služby Cashback přímo navazují na Obchodní podmínky Trisbee platební služby
pro Uživatele a jsou platné, dokud Trisbee neoznámí ukončení poskytování služby. Trisbee si
současně vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky poskytnutí služby s platností ode dne
následujícího po zveřejnění změn podmínek na webových stránkách Trisbee nebo v aplikaci
Trisbee.

3 https://www.trisbee.com/cs/CZ/cenik

2 Obchodníkem se rozumí subjekt, který s Trisbee uzavřel smlouvu o poskytování platebních služeb spočívajících v
přijímání bezhotovostních plateb od třetích osob - zákazníků obchodníka (dále jen jako “Obchodník”) a splnil veškeré
smluvní a zákonné podmínky pro poskytování služby přijímání bezhotovostních plateb.

1 Uživatelem se rozumí každý, kdo využívá platební služby poskytované Trisbee a za účelem uzavření smluvního
vztahu poskytl Trisbee své identifikační údaje a vyjádřil souhlas s Obchodními podmínkami Trisbee platební služby,
případně splnil další podmínky stanovené zákonem pro poskytování zvolené platební služby. Uživateli musí být
minimálně 18 let a musí mít otevřený bankovní účet vedený na jeho jméno u důvěryhodné bankovní instituce (domácí
nebo zahraniční působící na území EHP). Více viz https://www.trisbee.com/cs/CZ/podminky/uzivatel

https://www.trisbee.com/cs/CZ/cenik
https://www.trisbee.com/cs/CZ/podminky/uzivatel

