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DODATEK
ČSOB

č. 1 ke Smlouvě o akceptaci platebnich karet a poskytnuti platebniho terminálu číslo
(dále jen ,,Dodatek")

00231151 POS

Smluvní strany:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO/DIČ: 00001350/CZ699000761
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddil B XXXVl, \Áožka 46
(dále také ,,Banka")

Zastoupená:

a

Obchodní fkma/název/příjmenĽ jméno, titul, rodné čislo: Městská část Praha 12
Sídlo ltrvalý pobyt (VC. PSČ): Písková 830/25, Praha - Modřany 14300

IČO: 00231151

Zapsaný/á v obchodním rejstřiku: , Oddil , vložka

ldentiňkace evidence l oprávněni k podnikání: , vydaný dne
(dále jen nObChOdň/k")

Zastoupená: Mgr. jan Adamec - starosta

výše uvedené smluvní strany uzavřely dne Smlouvu o akceptaci pIatebnich karet a poskytnuti platebního terminálu číslo 00231151_POS
(dále jen ,,Smlouva"), která se na základě jejich dohody timto Dodatkem z dnešního dne měnl a doplňuje takto:

[.

Původni zněni v článku IV, bod 2. se ruší a nahrazuje takto:

2. Banka a Obchodník sjednávají, že výše uvedený Smluvni poplatek uhradí Obchodník Bance na základě faktury vystavené mezi 10. a 15.
kalendářnim dnem následujicího kalendářniho měsíce, a to za veškeré transakce zúčtované platebními kartami předchozí měsic. Faktura bude
vystavena se splatností 14. dní od jejího vystavení, nenl-li dohodnuto sm[uvnimi stranami ve Smlouvě jinak. Faktura bude Obchodníkovi
zaslána na jim uvedenou kontaktní adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy.

ll.

1. Ostatní ustanoveni Smlouvy, nedotčené timto Dodatkem, zů stávají beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných st jnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosú d,,m µ . M
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