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Smlouva č. ..1c'.
uzavřená poclle očIst. 2 § 269 Obchodního zákoníku mezi těmito smluvníníi stranami:
Sodexho Pass Česká republika a.s., Revoluční 13, 110 00 Praha l,
pobočka: Hollarova 15, 702 (JO Ostrava,
teljfax: 069 l 612 1465, tel.: 069 l 612 1923, 612 5196
Bankovní spojení: Vereinsbank (C7) a.s., čísjo účtu: 1219757061 l 3800
IČO: 61860476, DIČ: 001-61 860476
dále pouze ,,SPČR"
t
._ - .
bf
l
Gp
l
l
jr
óYMI
Společnost l podnikatel: MINI GTEES TPO 3m'vo 7Au yt' 7'éOšTFE>'
"¥OZ l><)
?QO Oš7,QA pc,euu DZMCK
se sIcllerm
ôsTe A VA f 7eoe ď"OVO MA h'. g?
IČO: 464
DIČ:
—

a

bankovní spojeni: KAR
tcl.,/fax: GR9A8 G 7/ €:11 ,CBúW
kontaktní osoba:
zastoupená:

dále pouze ,, klient'

Clánek l.
Předmět smlouvy
SPCR se zavážu je prodávat stravenky ,,Gastroturky" (dále pouze ,,stravenky") klientovi a klienl se zavatuje
tyto stravenky kupovat a Lap|atit za ně dohodnutou cenu. Stravenky budou použity zaměstrianci klienta na
nákup jednoho hlavrňho jídla ve vybraných stravovacích zařIzenIch.

Článek II.
Cena
"l . Cena stravenek je dána nominální hodnotou objcdnaných stravenek a provozn Im poplatkem.
2. výše PF'P|atku závisí na celkové hodnotč objednaných stravenek na každou jednotlivou objed'ývku a Činí
"'i
% za předpokladu, že klient bude stravenky objednávat 1 x za
C"TV2 TLe77
obdobc'

3 Minimální úroveň poplatku na jednu objednávku činí
"
KČ Na poplatek se v7tahuje DPH dle
platných předpisů. Uvedenou cenu klient uhradí v hotovosti nebo bankovn Im převodeím. Při úhradě
bankovn Im převoden] klient přeclbží při převLct|' stravenek originál a kopii výpisu svého bankovního úČtu.
4. Datem zdanitelného plněni pro claňové účely je den odebrání stravenek.
5. Další ujednání:

Článek III.
Doba plnění
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s ÚčinnosLÍ od,

4/'· 1.

Stravenky Gastroturky
Sodexho Pass Česká republika a.s., Hollarova 15, 702 00 Ostrava,
tel./fax: 069 l 612 1465, tel.: 069 l 612 1923, 612 5196
f3ankovní spojeni: Vere|rsbank (CZ) a.s , číslo účtu' 121 9757061 l 3800
íco: 61860476, DIČ: 001-61860476

2. Srn|otjvu Ĺ7ě oběma smluvními stranami vypovědět pouze písemnou formou. Platnost smlouvy končí
posIed ni den kalendářnIho měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní štranC.

Článek lV.
Povinnosti SPČR
j. Prodávat stravenky v požadované hodnotě a množství, kterou si sám klient zvolí, na základě vyplněné
písemné objednávky.
2. Uzavírat smlouvy s provozovateli příslušných stravovacích zaři'zenj, ve kterých mohou zaměstnanci
klienta stravenky uplatnit. Stravovací zařizení přijimajkí stravenky jsou označeny samo|epÍcÍmi etiketami
s logem SPČR.

Článek V.
Povinnosti klienta
1. Uhradit SPČR dohodnutou cenu uvedenou v článku ||.
2. Lajčstit používání stravenek v souladu s právními předpisy.

Článek VI.
Platnost stravenek
1. Stravenky jsou platné vždy pro přísjušný kalendářní rok, uvedený na stravence.
2. Vrácení nespotřebovaných stravenek je možné kdykoliv, nejpozději však do 10.1. následujIcího
kalendářnIho roku. Po tomto terminu již nemohoL| být nespotřebované stravenky SPČR akceptovány.
Při vrácení nespotřebovaných stravenek bude klientovi vrácena pouze hodnota nespotřebovaných
stravenek tj. bez sjednaného poplatku a DPH.

Článek VIl.
Ostatní ustanovení
1. Klient tímto bere na vědonlÍ, že SPČR neručí za kvalitu služeb poskytovaných stravovacím zařízením.
Za kvalitu služeb poskytovaných stravovacím zařízením ručí pouze jeho provozovatel.

Článek VIl.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna a doplňována jen písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
stejnopise.
3. Smluvní strany jsou srozuměny a souhlasí, že tato smlouva nahrazuje smlouvu číslo:
ze dne

(tento odstavec se vztahuje pouze na smluvní strany, které takovouto

smlouvu uzavřeiy).
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