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tĺslo úÖtu / směrový kód banky:

Dodavatel; Accor Servlces CZ s.r.o. ,
Na Pořĺčt 1076i5, 110 oo Praha ĺ
Íel,'; 234 662 300
Fax: 234 662 309
e-mall : Ąscz-lnfgmace(@accoľserulcęs*,cam
'Bankovnĺ spoJonl:
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Tato smlpuva mÜŽe
Vztahy mezi gmluvn

vľ1.

It: 49711962
ĐlÜ cz4g711g62

oblastnĺ poboöka: Accor Sgrvlces CZs.ľ.o.
Na Pořlčĺ 1076/5
110 00 praha I
tel: 234 662 610

zastoupsná: VladlmÍrem Flltpem
uzavľeli spolu podlo přĺslušných usianbvenĺ oboho_dnĺho zá}ĺonĺku tuto 6mlouVu q zabezpečonl závodnĺho stľaVovánĺ pľo-pracovnlky odběratele:

I.
bodavatel zabtszpeěĺ závodnĺ stľavovénĺ pro zaméstnance odbéľatele (dále Jen ,,slrávnĺký') ve vybľených provozovnách a bude odběratoll prodáVatprotl zfaišovánl zabozpočené poukáżky nä stľavovani.1dále jgn 

"pouxeżĹý;:j ŕ'u]'är,i.ac záVazrié, plseinnô obJednávky, odběratel zaplatĺ a odoberepoukázky do 15 dnü od data plsemné obJednávky, si<a'r'ćńlňi'pl"t"x''uä'Ęsip'ovlze, nólńorio-ž';Ä'źitl"rr, bude Účtován pouze V přlpaděneodebĺáni jiŽ vyrobených poukázek, '

ll.
Poukázky muŽe strávnik uplalnit ve vybranýeh pľovozovnách, jeŽ budou označeny emblémém TR - Tlcket Restauľant@.

lĺl.
odbératel posĘhe dodavateli za poskytnuté služby provizi, jejíž výje zóvisí na počtu odebraných poukázek a je mezi odběratelem a dodavatelemdohodnuta dle sazebníku při uzavírání smlouvy. pro odběi ťtujů poułázeŕ ň. .1uonu objednávku se s1eońáuá p,oul.e uä uýtiőin , celkovéhodnory objednávaných poukázek, V případě změny počtu odebíľaný|n póur<ĺzer śe výše píóui'. nieńiu,i smyslu dohody, Provize podléhá daniz přidané hodnoľy dle zákona, 

tl :Ý ý'YÝ ř'YÝlłY l|lÝlll Y!

ĺV.
Vräcenĺ nespolřebovaných poukázek odbératelem dodavaleli k iroplacenĺ je rnoŽné, jsou'li doruteny dodavatell nejdólo do 15kalondáťnlch dnüpo skončeňl doby' pląlnosti poÚkázek,
SkartaÖnĺ poplatgk ve výšl 2 % (mlnlmálně 1oo KÖ) z obJemu naspcltťebovaných poukázek bude r]čtován odběratell,

41 5v'ali1y 
jĺdel a oĺilatn[ch sluŽeb ĺuěl pľovozovalel od'bylového zařlzonĺ. Přlpadné roklämace vyřlzuJe odběľatel přĺmo s .provozqvatelempřĺslušnóho odbytového zaŕlżen l,

vl.

uvedeného
Jakýmkolĺv

odběľatel podplsem této smlouvy udĺlĺ ve smyslu ust, $ 7 zákona č. 48o/2oo4 Sb. dodavateli souhlas s vvuŽitim svého vÝše
elo.ktronického kontaktu pro potľeby šĺřenl obcńodnlch sdlleni oouavatele s tĺ. ĺ. t|Ňó-šá;ňl;.-űä;".iĹiieiłj"iö*;il".
zpúsobem bdmltnout, a to ĺ pŕi zasĺláni každé jednotlivé zprávy aooavátele. 

'

být měnéna a doplňována pĺsemnou formou se souhlasem obou stran,
lml stranaml neupraVBné louto smlouvou so řĺdl přĺsluŠnýmĺ uslanovonĺml platného obchodnĺho zákonĺku

Smlouva se vyhotovuje v poětudvou 1,ýtlskq' z čehoŽ smluvni strany obdrŽi po jednom výtisku.
Platnost a t]ćlnnost smlouvy nastáVá dnem podplsu zá8tupcÜ obou imluvnlóh ótran, Smiouva so uzavlľó na -dobu neurčltou' výpovédnĺ thüta Je dvaměslce a začĺná běżolp'vńĺm dnem .e*l.,jnaiieJ'lĹl;;;;iiěJJ, ko-'i';;üöouřď;ffi'.'";'ů;ľ''#]uvnlstraně,

dne ĺ /r,o?v ,!1y. l(r
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