Smluvní podmínky propagační akce Nulové poplatky za poslané peníze Skrill
1. Propagační akce
Pouze na omezenou dobu budou držitelé účtu Skrill moci bezplatně převádět prostředky
prostřednictvím služby Send Direct na bankovní účet v zemích vyjmenovaných zde:
https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/ (kurzové poplatky se účtují) jako součást naší
propagační akce „Nulové poplatky za poslané peníze“ („propagační akce“)
2. Doba trvání propagační akce
Propagační akce běží od úterý 6. února 2018 00:00 GMT do úterý 31. července 2018 23:59
GMT.
3. Kritéria způsobilosti
Abyste mohli tuto propagační akci využít, musíte:
a) Mít zaregistrovaný účet u společnosti Skrill v souladu s příslušnými podmínkami použití
(„účet Skrill“);
b) nesmíte používat svůj účet Skrill ke komerčním účelům;
c) musíte mít minimálně 18 let;
d) nesmíte pobývat či mít sídlo v žádné zemi, ve které má společnost Skrill zakázáno nabízet
účty Skrill, nebo v zemi, kde Skrill neposkytuje své služby (seznam je k dispozici zde:
https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/non-serviced-countries/); a
e) nesmíte mít bydliště ve Spojených státech amerických.
Výše uvedené se společně označují jako „kritéria způsobilosti“.
Pouze ti účastníci, kteří splňují všechna kritéria způsobilosti, mohou využít propagační akci.
4. Soukromí a osobní údaje
Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Skrill, které se
nacházejí na webových stránkách společnosti Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/). Společnost Skrill může vyžadovat dodatečné informace k ověření, že jsou dodržovány
zásady těchto propagačních Smluvních podmínek.
5. Právní zdroje a různé
5.1 Tuto propagační akci vám poskytuje společnost Skrill Limited, která je řádně registrovaná podle
právních předpisů Anglie a Walesu pod identifikačním číslem společnosti 4260907 a jejíž sídlo
je na adrese 25 Canada Square, London E14 5LQ („Skrill“). Společnost Skrill je autorizována
úřadem Financial Conduct Autority (FCA) v souladu se směrnicí o regulaci elektronických peněz
(Electronic Money Regulations 2011) k vydávání elektronických peněz. Svou účastí na této
propagační akci přijímáte tyto Smluvní podmínky propagační akce.
5.2 Společnost Skrill si vyhrazuje právo, pokud to bude nutné, propagační akci prohlásit za
neplatnou, pozastavit ji, zrušit ji nebo změnit ji, a to tak, že stávajícím účastníkům odešle
upozornění elektronickou poštou na e-mailovou adresu zaregistrovanou s účtem účastníka.
5.3 Společnost Skrill si vyhrazuje právo neumožnit držitelům účtu Skrill zúčastnit se propagační
akce, pokud má důvod se domnívat, že držitel účtu porušil nebo se pokusil porušit tyto Smluvní

podmínky propagační akce nebo Podmínky použití účtu, kde je to relevantní, nebo se pokusil
obejít bezpečnostní či provozní postupy.
5.4 V rozsahu povoleném platnými právními předpisy společnost Skrill není zodpovědná za: (1)
jakékoli nesprávné nebo nepřesné informace, ať už způsobené vámi, chybami tisku nebo
jakýmkoli zařízením nebo programováním spojeným s touto propagační akcí nebo použitým v
této propagační akci; (2) technické poruchy jakéhokoli druhu, včetně, ale nikoliv výhradně,
poruch, přerušení nebo odpojení telefonních linek nebo síťového hardwaru či softwaru; (3)
neoprávněný zásah člověka do jakékoli části vstupního procesu nebo do této propagační akce;
(4) jakoukoli újmu nebo škodu na osobách či majetku, které mohou být způsobeny, přímo nebo
nepřímo, zcela nebo zčásti, účastí na této propagační akci.
5.5 Veškeré záležitosti a otázky týkající se výkladu, platnosti, interpretace a vynutitelnosti těchto
Smluvních podmínek propagační akce nebo případně vašich práv a povinností, v souvislosti s
touto propagační akcí, budou řízeny a vykládány v souladu s právními předpisy Anglie, aniž by
bylo vyhověno jakékoli volbě práva nebo kolizní normy (ať už v Anglii nebo v jakékoliv jiné
jurisdikci), která by způsobila uplatnění zákonů jiné jurisdikce než Anglie.
5.6 Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi kteroukoli přeloženou verzí a původní anglickou verzí těchto
Smluvních podmínek propagační akce, bude mít přednost verze anglická.
6. Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy ohledně této propagační nabídky nebo našich služeb obecně, můžete
nás kdykoli kontaktovat zasláním zprávy naší Zákaznické podpoře prostřednictvím služby „emailová podpora“ na našich webových stránkách nebo zavoláním na linku +44 203 308 2520.

