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PODMÍNKY AKCE „NAKUPTE DÁRKY TEĎ, 
ZAPLAŤTE AŽ PO VÁNOCÍCH“ 

(dále jen „Podmínky“) 

 

Článek 1 Jak na to? 

1.1 Máte rádi Vánoce? My ano, a protože dárků není nikdy dost, rozhodli jsme se my, společnost 

Skip Pay 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 „Skip Pay), vám dát jeden dárek již teď. 

1.2 Pokud během listopadu 2022 splníte následující: 

1.2.1 Založíte si účet Plus (tj. uzavřeme spolu úvěrovou smlouvu a tato nabude účinnosti – 

v pořádku proběhne ověření vaší identity a úvěruschopnosti); a 

1.2.2 Nakoupíte s použitím Skip Pay platebního tlačítka (u partnerských obchodů uvedených 

zde: https://skippay.cz/kde-nakupovat) nebo s použitím Skip karty (s tou můžete nakoupit 

úplně všude, kde berou platební karty); 

pak si můžete vaše listopadové vyúčtování, které by normálně bylo splatné již 20. 12. 2022, 

zdarma odložit až do 20. 1. 2023. Stačí jít do Zákaznické zóny Skip Pay na skippay.cz a 

potvrdit odklad splatnosti. Ačkoliv registraci a uzavření úvěrové smlouvy zvládneme 

společně online, k účinnosti úvěrové smlouvy je třeba provést ověření vaší identity a také 

vaší úvěruschopnosti. To může pár dnů trvat, proto si vás dovolujeme upozornit, že pokud 

se rozhodnete u nás zřídit Skip účet Plus ke konci listopadu 2022, nemusí dojít k vašemu 

ověření včas a nestihnete tak splnit podmínky této akce. 

1.3 Akce platí pro všechny nákupy a transakce, které pomocí Skip Pay uděláte v listopadu 2022. 

Tedy: 

• u partnerských obchodů (uvedených zde https://skippay.cz/kde-nakupovat) – v případě 

e-shopů stačí u způsobu platby vybrat platební tlačítko Skip Pay, 

• u všech obchodníků, kteří akceptují platby kartou a vy zaplatíte Skip kartou, 

• výběry hotovosti z bankomatů v Česku i v zahraničí, 

• převody na bankovní účet. 

1.4 Pro předejití veškerých pochybností také upozorňujeme, že tato akce se nevztahuje na Skip 

účet Na zkoušku. 

1.5 Nákupy a transakce provedené v prosinci 2022 budou zahrnuty do prosincového vyúčtování, 

které je splatné 20. 1. 2023 automaticky. 

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://skippay.cz/vseobecne-obchodni-

podminky (dále jen „VOP“). Na Skip kartu pak ještě Podmínky pro používání Skip karty 

dostupné zde: https://skippay.cz/files/Skippay_Podminky_pro_pouzivani_Skip_karty.pdf. 

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  
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https://skippay.cz/files/Skippay_Predsmluvni_informace.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 Skip účet. Informace o zpracování osobních údajů 

naleznete na: https://skippay.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 jsou platné a účinné od dne 1. 11. 2022. Tyto Podmínky je Poskytovatel 

oprávněn jednostranně měnit, zrušit či doplnit, a to i opakovaně formou uveřejnění na 

internetových stránkách www.skippay.cz s okamžitou účinností. 
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