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OBCHODNÍ SMLOUVA
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Accor 5ervices
Česká rellublika

y' , scrvi(e5 cz s, r. ó.

Kodaňskú 46

l0l 00 Píaha l0

Tel,:
l

Fax:

zákazníCký se|Yis:

T.í.l
Fax:

e.ma il:

Dodavatel: Accor Seruices CZ s.r.o. , se sídlem Kodaňská 46, 707 00 Praha 70,

zastoupený;
Tel.: Icoi 49z71962
Fax: _ DIČi cz4971t962

_ e-tnail :_

uzavřell spotu pootipřEiGnýó ustanovení obchodniho zákoníku tuto smlouvu o zabezpeČení závodnÍho stravování pro

pracovníky odběratele:

L
stnance odběratele (dále Jen "strávníky") ve vybraných provozovnách
ezpečené poukázky na stravování (dále jen"poukázký') na zák]adě
odebere poukázky do 15 dnŮ od data písemné objednávky. Skartační
bude účtouín pouze v případě neodebrání již vyrobených poukázek.

II.
poukázky mfiže sřávnk uplatnit ve vybraných provozovnách, jež budou oznaČeny emblémem TR - l'1cket Restaurant,

I II.
by provizl, JeJÍž Wše závisí na poctu odebraný!! ooukázek a je mezl

bniku přl uzavírání smlouvy^ Pro odběr ...{.....,... kusů poukázek

ednává provlze ve výš ,.u(,..7o z celkové hodnoty obJednávaných

měny pu tu odebíranýďr poukázek se rniše provlze mění ve smyslu
e zákona,

IV.
úrácení nespo odběratelern clodavateli k proplacení Je možné, Jsou-li doručeny dodavateli nejdéle

do 15 ka|endá doby platnosti poukázek,

šřartacnt popr rálnÉ ioo,- Kč) z objemu nespotřebovaných poukázek bude účtován odběrateli.

Ža rvatitu Jídel a ostatníó služeb ručí provozova,tel odbytového zaiízeni, Případné rek|amace vyřizuJe odběratel Přímo

s p rovozová lel em přísl ušného od bytového zaihenl

VI.
i.io ,mtouva může b,ýt měněna a doplňována písemnou formou se souhlasem obou stran,

v;i;;';;;i;;l;.í;,l ;a;;;i nelpravené touto smlouvou se řídí příslušnýml ustanoveními platného obchodnÍho

zákoníku.

u dvou Wtisků, z čehož smluvní strany obdrží po jednom Wtisku,
nastává'dnem podpisu zástupců obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu

ova rnesic. u .učíná běžet prvním dnem měsíce následujíoho po měsíci, kdY byla iniPověd'
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