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Obchodní smlouva Edonrad :m

Odběmlel: Mama: Frenšlál pod Radhoštěm

Se sídlem: ném. Mlvu 1. 744 01 Ffenštát pod Radhoštěm

Dodací adresa (pokud Je m m :ldlo odběratele):

OR I soudu značkaSpelebnnsł zapsaná spisová

Zaslwwvý (mém. Íunkoey: Ing. '5mm Hm' słarosva

Ohíedndvajícľ

Tel.: L-'Hł 833 111 IČO: 00297852 DIČ: C200297852

e-mail: dana.svobodovaulrenslatcz pavlinavraJnakm/aufreuslau [IZ-NACE:

C !sla ablu I směrový KJ; banky tvaru

e-mal ľHTFJTTIEVFW-n pouatdneufrmscal u

(dale len „vdběratel'ü ir. slrané jedne

Dadavmel: am :m I.r.n.. a; sídlem Perngmva 69| (42v 186 00 Praha

Společnost zapsaná obchodním relslřlku vedeném Mšslským soudem Frau In
C 170804

DugIWHOm/w. DiSV. mlädadě 1m.mw

Tel: 'um [371 .Kč KI] IČO. ?zm-m DIČ: CZZÁ'IÁSJSÍ

e-mail grcard-aQQQIanm

Bankovní spmem.

(dále Jan „dodavałeľ'l na sVaně jedne,

m1 SWII .mne FNMW 571me 5;'me KMF. smlouvu zpruslředktwánl mpeněinmo Plnění pm zamestnanue

odběratele pmstmnmvm mulliľunkčnl karty Edenred Card (dále ,en 50')

1. zakázána hradll nákup tabákových awkohanskycn muka. Proslřbdky

za Pndmínek stanovených této smlouvě. dodavatel poskytne nab'né m rámbi digłlálnl penezenky
TR nejsuu ełektranickýrm peněz) ve

odběriteli karlu Edenred Card. to 'l- účelem zapslénr úhrady zbožl smyslu zakona č. 370/2017 SIL. platebním síyku

služeb ve smyslu 's 's ods! plsm, d) záknna Č. 555/1992 Sb. v 6„

sili dodavatele alnebo že schválení sluzebBannerské zabezpbtľ Strany uznávaJL poskytoval!“ malonbcnndnlcí,

Hvodnl :MT- x .'u ::1
pm

::r-1m F1 ve vymwcn m'm71751 PP'I'. iSuu 333147 odmdliľclni kvainu Hmm

pmvazovnách a služeb poskytmných Drzilelúm karet .rx-FT na „
nemam/!dá

nňpadnou nedastunnosl nebo dočasné problémy plalebnlmi lerm'nály

Smluvm :lraľW si sjednlli zpronredkavam nepeněžního plnenl pm smvalenýcn poskywvatelú služeb u maloobchudnlkú.

zamělinsnue ndběralele prostřednlmvlm prlslusnýcn ulgllalnlcn

peněženek, kleré jsou dispozici í; Edemed Cama lu

E G' FLY; plamenem.. poučí-Illy 11cm Rosburanf 1.

al platby prnllřednlmim pcnňălnky Edenred :mt: EF' EEE!“ ohled-My vystaví :Fr-war: zálohmou fakultu.

Dndavatel

a zavazuje, po uhrazení pllslušné ăástky dle vystavené Zálohová

Edenmd Card
Je muniiunkční předplacená karta Mastercard, kierá iakiury odběratelem, nabll ľí debil lednolílve penezenky eleklmnlckýml

sobě může obsahoval 71 dvě digiíálnl peněženky suavenknvau prostředky ve íhl'mé dle Vieubecných obchodních podmínek.

(Ticket Reslaulanm volnučasovou (Edemöd Benerns) Edemed Card

nem upon karta s www." pmužkem vydaná Odbbíalel zaplsll dodavaíeli w poskyí nule služby pmizl a 'aT-'iHl

spoleawnl PrePay Tednologies mm WV), mená pod číslem pooblkv FE sedím. který le [úlohou inf-Ě snllnmy. se

04008083 v Anglii Walesul :nl sldlem a. Sheldon Squala 6m Floorl zavazuíe unmdll dodavateli dannvý daklad do 14 kalendáfhlch dnú ode

Londýn W2 6HV„ Spulane kraluvslví, m lákladě license Mastercard dne dolučení. Ptal/lze Dodlehá danl n
pl'ldaríe nudnoly dle zakona.

pñdšleným osobnlm idermñkačnlm číslem (PIN) i# neni a.

pmslľldkem eleklmnických peněz lvl:- smyslu zákona Č, 370/2017 SIL Dodavatel muže během
plamasn

HE smlouvy cdmllnoul ohlednávku

plalebním styku, v plalnem měnl. odběratele na, EC. [nl nabití nebu dobill Deněženek elektronickým

a. pmslreaky, pnkud odběíiläl má vůči dedavaleli nevymvnané zavazky,

LEE le peMł-ulzmm Zlí? na jmena W lm

kunkvélnlmu 'll'rľlňll kam/4 Dadavaíel na základe ohleanávky odběratele Tato :mm může býl a uapnmna Iväť .~. plsumnou lonmu

zajisíí :EI 5 distribuci Jednollivým zaměstnancům odběratele (..Dížllelé sauhíasem abuu stran

karly'). 11.

4.
Vztahy mezi smluvnlmi slrsnsmi neupravané lnulo smlouvoí. L1;- řldl

Edenred Benellls íe vulnočasová algnalnl peněženka 121 EC. klerá Všeobecnýml obchodnlmi podminkaml pro Obchodní smlouvu (dále jen

bazhmuvoslní za zbuží iw akíualní mm TE? :l meleumožñule prováděl úhrady služby „vom jejichz le dlsDDZIcv Wu.

vmwaswe mm 'mm u 'EEE wol'l v snuladu uaannvenlmi nedllnuu(DEU povoleno Pvuweaky pllsunýml yrávnlch předpisu

digitálu! peněženky 3:] nejsou nenal ve smysm mms' součtu lľ-llľ. mw. Scuba# m: slalomu mi?

ě 37D/2ů'l 7 Sbu platebním slyku. Padmsem telo smlouvy údbéíalel potvrzuje, že 4:. seznámil obsahem

Li u významem VOP nenlku Jako! daíslcn dokumentů. Ikl klělé u; na

nckeí Restauranm je slilvenková digllalnl Peněženka, klerá umožňuje VOP nebo v ceníku odkazuje, výslovně s jelen znérllm Souhlas l.

únlsdu nebu Části stravovánl nebo které tímto ?1: ho Iľ-ceny cany nákupu pollawn Odběratel prohlašuje, dodavatel upozomll ustanovení,

slouží pl'lmé spellebě, Prbslłedrlictvlm dlgllálnl peněženky TR je která odkazují II=l VOP u nenlk slojlcí mlmD vlastní

sumu-„u mm as'laz íssmPlznaa. UC cut/45 HLWW ona-:lv u mm vlwxa KN HQ



text smlnuvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Odběratel 15.

bere lh všdnml. ya Či Tato smlouva obchudnl uzavřené mezinesplněnl Povlnnosll podmlnek uvedených nahrazuíe předchazí smlouw

VOP nebo v Denlku muže mll slslné pravnl následky jako nesplnění smluvnlrm stranami, (-1 Obchodni smínuvll a: dne 1.122014 (as.

povinnmll Dodmlnek vyplývajlclnh ze smluuvy odběratele 795/201 NOTAJ) Obchodní smlouvu Tibkel Restaurant

ín Cam x:: dne 1.4.2019 (e. ndberalele 1 52/201 slovu»

se vyhotovuje potu 1m ln F'u'l FJ smluvní .'Tn

nbdlží pa ladnum výllsku. lvl-'513:' plalnosli pravnltlo jednim dle !Il mnm' č. liBIZOOO Sb"

13. obcích (obecní Zřízení)v ve znění pozdejslcn predplsa

Platnost g utlnnost smlouvy nastává dnem pwplsu obou smluvních Píávnl jednání stanovené tnmo lmlnuvou bylo souladu s usnesením

sllan. v prlpade, Že je adběralel subleklem IF kterého :1; vzlanuie Rady mesta Flenstátu pud Radnüšlěm č. ZA/Z/RM/Zm E u: :nr:

povinnost uveřejnit smlouvu registru smluv dle zákona č. 340/2015 “11.2018 schváleno sleldstbu města Ftenštálu nad Radhoštěm.

Sb. nastává uünndst (all-1 smlouvy dnem lellnc uvelelnenl v legisíru

smluv. Uveřejnění smlouvy zsjlsll odberatel.

14.

mm- 'ml :nur mawa. lb iiwl dva (2)

měsíce, která začíná běžel mm dnem měsloe nasleduylcllm po

měsíciy kdy byla výpoved doručení druhe smluvní stíaně.

u ml nedbv

Dagmar ulglulyugnea w DaimllHumvá,Dí$.

ž Mě D M
Horová, DiS. Dalcl :021 MJ 3 mzda mm-

[UIS/ř“ V.. pa
dne

wr/ t/vx/ň/
WM

V dnami

Dadaualel (muka + podpws) Odhěvalel (nazllko Dodnís)

am Hřenšfa x 4 ml ii: (i 'za

nám Mí :w x

'144 (J i F rs ::SUM ui ›'a›lhušrěm

:Čti: l]íü97852, DIČ: (7.06297çš52

' v“
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