
Expreska s.ro IC :

se sídlem Salvátors

zapsaná v rejstříku

zastoupeny Martino

(dále jen „Partner-**)

Operátor ICT, a.s., IČO: 02795281

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 — Holešovice,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676

zastoupená Michalem Flšerem, MBA, předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou, místopředsedou
představenstva

(dále jen „Garant“)

uzavřeli nlže uvedeného dne, měsíce a roku dle 5 1742 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v platném a účinném znění (dále jen „&'$ tuto smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“)
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1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je dohoda podmínek vzájemné propagace a spolupráce Partnera a Garanta.

1.2 PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Garant se zavazuje zveřejnit informace o slevě ve výši 10 % na roční členství, která bude poskytovaná
oprávněným držitelům nosiče elektronických jízdenek pro veřejnou dopravu pro hlavní město Praha s názvem

Lltačka (dále jen „karta Lltačka“) na zboží či služby poskytované Partnerem v Zahrnutě provozovně, a to na svých
propagačních materiálech, webových stránkách a na svých prodejních místech

Partner se zavazuje zveřejnit logo slevového programu karty Lltačka a informace o slevě na zboží či služby
poskytované Partnerem v Zahrnutých provozovnách, které jsou přílohou č. 2, pro oprávněné držitele karty Lltačka

na svých propagačních materiálech, webových stránkách wvvw.epreska.cz a na svých prodejních místech. Partner
se zavazuje k poskytování následujících slev: 10 % na roční členství ve titness pro ženy Expreska uvedených
v REGISTRAČNIM FORMULÁŘI, ktegz tvoří nedílnou součást této Smlouvy "ako je'í příloha č. 3.

1.3 ODMĚNA ZA SPOLUPRÁCI

Garant se zavazuje uhradit Partnerovi za spolupráci odměnu ve výši 1.000; Kč bez DPH.

Partner se zavazuje uhradit Garantovi za spolupráci odměnu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly vždy ke dni 31. 12. kalendářního roku vzájemně vyfakturovat svá plnění dle této

Smlouvy. Partner l Garant tyto vzájemné pohledávky a závazky vyplývající zteto smlouvy započtou ke dní

vystaveni faktur, na základě tohoto ustanoveni, bez vypracování dokumentu o vzájemném zápočtu.

1.4 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Pravidla slevového programu s využitím karty Lltačka (dále jen „Pravidla“),
jejichž přílohu tvoří Logo slevového programu Lltačka. Pravidla vč. svých příloh tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Platnost smlouvy a možnosti jejího ukončenljsou uvedeny v příslušných ustanoveních Pravidel.

Seznam Zahrnutých provozoven Partnera tvoří přílohu č 2 této smlouvy

..,
O 2847161 O

ká 8, Praha 1, 110 00

vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 144030

u Kodejšovou, jednatelkou

Operátor lCT, a.s.

Dělnická 12

70 0 Praha 7 — Holešovice

lC 02795281
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1.5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva se

neurčitou s možností její výpovědi pro obě smluvní strany svýpovědnl dobou dva (2) měsíce, která p

prvého dne měsíce následujícího po měsíci jejího doručení druhě smluvní straně.

5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vstupuje v účinnost cínem uveřejnění v registru

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování

registru smluv.

5 2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných b

bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv Uveřejnění smlouvy zabezpečí Garant

5.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

5.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran

obdrží po jednom (1) stejnopise.

5.5 Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jl a zavazují se k jejímu plnění,

připojují svě podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

Přílohy:

1 Pravidla Slevověho programu Lítačk

2 Seznam Zahrnutých provozoven Pa

3 Registrační formulář akcí

smluv v souladu

těchto smluv a o

udoucích dodatk'

uzavírá na dobu

očíná plynout od

.2018

Garanta:

V Praze dne

rtnera

LE



Pravidla slevového programu

s využitím multifunkční karty Lítačka

PREAMBULE

(A) Tato Pravidla vymezují základní rámec partnerství mezi Garantem a Partnerem, který bude po

splnění nlže definovaných kritérií zahrnut do Slevověho programu Lítačka. Slevový program

Lítačka je otevřeným systémem, jehož cílem je rozvinout portfolio výhod, které svým Držitelům

poskytuje Karta Lítačka.

(B) Cílem Slevověho programu Lítačka je především nabídnout Držitelům ze strany Partnerů slevy či

jiná zvýhodnění na nákup nabízeného zboží či služeb. Systém Slevověho programu Lítačka se

bude postupně rozvíjet a otevírat se řadě ekonomických a jiných aktivit zaměřených na

uspokojování poptávky koncových spotřebitelů v širokém spektru zájmových oblastí nabízeného

zboží a služeb.

(C) Tato Pravidla upravují podmínky účasti Partnerů ve Síevovém programu Lítačka, zejména pak

pravidla pro poskytování slev ze strany Partnerů z cen zboží a služeb nabízených v Provozovnách

Partnera zahrnutých do Slevověho programu Lítačka Zákazníkům, kteří jsou Držiteli Karty
Lítačka. Tato Pravidla kladou důraz, vedle splnění rovných a transparentních předpokladů pro

účast Partnerů ve Síevovém programu Lítačka, založených na nediskriminačním principu, také

na dodržování etických principů činnosti Partnerů v rámci jejich účasti ve Slevověm programu

Lítačka ve vztahu k Zákazníkům.

1. Definice některých použitých pojmů

Výkladové pravidla. Pojmům použitým v těchto Pravidlech, začínajících velkým počátečním písmenem,

bude přikládán níže definovaný význam, bez ohledu na to, v jakém mluvnickěm pádě či čísle budou

použity:

1.1. „Držitel“. Držitelem se rozumí fyzická osoba, která je oprávněným držitelem Karty Lltačka.

1 2 „Garant“. Garantem je ke dni vydání těchto Pravidel společnost Operátor ICT, a.s.,

IČO: 02795281, se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

1 3. „Karta Lítačka“. Kartou Lítačka se rozumí elektronická multifunkční čipová karta Lltačka, vydaná

Garantem, ale takéjiný aktivní elektronický nosič systému Lítačka vydaný Garantem.

1.4. „Logomanuáťt Logomanuálem se rozumí dokument vydaný Garantem oznámený Partnerovi,

který stanoví pravidla použití Loga Lítačka a případně těž Loga Slevověho programu Lítačka.

1.5. „Logo Slevověho programu Litačka". Logem Slevověho programu Lítačka se rozumí grafická

podoba obchodního označení Slevověho programu Lítačka, v graňcké podobě uvedené v Příloze

1.

1 6 „Partneři Partnerem se rozumí fyzická anebo právnická osoba, nabízející v rámci výkonu její

podnikatelské anebo jiné činnosti, provozované v souladu s platnou právní úpravou, zboží anebo

služby.

1 7. „Pravldla". Pravidly se rozumi tato Pravidla Slevověho programu Lítačka s využitím Karty
Lítačka.

1 8 „Provozovna". Provozovnou se rozumí prostory. ve kterých Partner provozuje v souladu s

platnou právní úpravou svou podnikatelskou anebo jinou činnost a ve kterých dochází k prodeji
zboží anebo poskytování služeb Zákazníkům. Provozovnou se rozumí též mobilní provozovna

anebo jakékoli jiné místo, kde Partner v souladu s právní úpravou vykonává činnost mimo

provozovnu.

1 9 „slova". Síevou se zásadně rozumí výhoda poskytnutá ze strany Partnera Zákazníkovi,

spočívající ve snížení běžně uplatňované koncové ceny zboží či služby, sjednaná ve smlouvě o

účasti ve Slevověm programu Lítačka uzavřené mezi Garantem a Partnerem, alespoň však o 7

% (sedm procent).
1.10 „Slevový program Litačka“. Slevovým programem Lltačka se rozumí soubor pravidel pro



1.11.

1.12.

1.13.

2.3.

3.1.

poskytování Slev Zákazníkům, kteří jsou Držiteli Karty Lítačka, ze strany Partnerů.

„Účast na Slevověm programu Lítačka“. Účastí na Slevověm programu Lítačka se rozumí

právní vztah založený smlouvou mezi Garantem a Partnerem, který upravuje práva a povinnosti
smluvních stran při poskytování Slev v rámci Slevověho programu Lítačka. Obsahem Účastí na

Slevovém programu Lítačka jsou i Pravidla, popř. též i další pravidla slevového programu

s využitím Karty Lítačka, na nichž bude Partner účasten na základě zvláštní smlouvy uzavřené s

Garantem.

„Zahrnutá provozovna“. Zahrnutou provozovnou se rozumí Provozovna, která byla ve smlouvě

o účasti na Slevověm programu Lítačka, uzavřené mezi Garantem a Partnerem, uvedena na

seznamu Provozoven, ve kterých bude Partnerem poskytována Zákazníkům Sleva.

„Zákazník“ Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která projeví zájem o koupi zboží nebo

poskytnutí služeb nabízených Partnerem. Zákazníkem je vsouladu stěmito Pravidly pouze

koncový spotřebitel zboží nebo služeb.

2. Vymezení oblasti Slevověho programu Lítačka

Obecná funkční definice. Oblast Slevověho programu Lítačka zahrnuje veškeré ekonomické a

jiné činnosti Partnerů k uspokojování poptávky Zákazníků vyjma případů uvedených

v následujícím odstavci (dále jen „Ob|ast“).

Negativní výčet. Z Oblasti je vyloučena veškerá nabídka směřující k poskytování erotických

služeb, nabídka materiálů erotického obsahu, nabídka hazardních her. omamných a návykových

látek v rozporu s platnou právní úpravou, a jakýchkoli jiných činností, které jsou v rozporu s

platnou právní úpravou či dobrými mravy, přičemž výše uvedené vyloučení se uplatní bez ohledu

na to, zda jsou tyto činnosti a služby nabízeny samostatně či v rámci jiných činností; dále nabídka

jiných činností, které jsou založeny nebo by mohly podporovat diskriminaci z důvodu rasy,

pohlaví, barvy pleti, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace, světového názoru, třídní

příslušnosti či politického přesvědčení, anebo které by mohly ohrožovat či narušovat mravní vývoj
dětí nebo mladistvých, anebo by mohly být jinak v rozporu s dobrými mravy a obecně přijímaným

pojetím morálky anebo jsou způsobilé dle uvážení Garanta poškodit dobré jméno Garanta či

Slevověho programu Lítačka.

Účast Partnera na Slevověm programu Lítačka. Partner je oprávněn účastnit se Slevověho

programu Lltačka za předpokladu, že předmětem jeho podnikatelské nebo jiné činnosti je prodej
zboží nebo poskytování služeb splňujících podmínky specifikované v odst. 2.1. a 2.2. těchto

Pravidel. V případě, že Partner svou činnost, v rámci které byla mezi ním a Garantem uzavřena

smlouva upravující práva a povinnosti smluvních stran při poskytování Slev v rámci Slevověho

programu Lítačka (dále jen „Smlouva o spolugrácř), ukončí, příp. tato činnost bude ze strany
správního úřadu či z jiných důvodů ukončena, skončí k témuž dni automaticky i jeho Účast na

Slevověm programu Lítačka. Ustanovení článku 4.2, věty druhé těchto Pravidel tím není dotčeno,

3. Poskytování Slev v rámci Slevověho programu Lítačka

Povinnost k Qoskgnutí Slevy. Partner poskytne Slevu každému Zákazníkovi, který se nejpozději

při placení zboží či služeb v Zahrnuté provozovně prokáže platnou Kartou Lítačka. Poskytnutí

Slevy se bude vztahovat na zboží či služby specifikované ve Smlouvě o spolupráci. Není-li ve

Smlouvě o spolupráci taková speciňkace uvedena, poskytnutí slevy se vztahuje na zboží či služby

nabízené Partnerem v rámci převažujícího předmětu činnosti v Zahrnuté provozovně. Partner

však nesmí poskytnout Slevu na zboží či služby, bylo-li by poskytnutí Slevy v rozporu s platnou
právní úpravou. Partner není povinen poskytnout Slevu na zboží či služby, které z hlediska

předmětu činnosti Partnera v Zahrnuté provozovně mají pouze okrajový, doplňující, podpůrný či

vedlejší charakter. Nebude-li se jednat o případ, kdy poskytnutí Slevy bude Partnerem ve

Smlouvě o spolupráci vyloučeno podle předchozí věty, bude Sleva poskytnuta i na zboží či služby,

na které již Partner poskytuje slevu z jiného důvodu. Poskytnutí Slevy nebude důvodem k

odepření jině, Partnerem běžně přiznávané či jinak nabízené slevy z ceny daného zboží či služby.



3.2. Zákaz omezení nároků Zákaznlka. Poskytnutí Slevy nebude důvodem k vyloučení či omezení

zákonné odpovědnosti Partnera za vady zboží či služeb, ani k vyloučení či omezení odpovědnosti

Partnera za způsobenou škodu. Poskytuje-li Partner běžně rozšířenou smluvní záruku za jakost

prodávaného zboží či služeb, nebude poskytnutí Slevy důvodem k omezení běžně

poskytovaného rozsahu rozšířené smluvní záruky.

3.3. Vý/oučenl dalších nároků. Partnerovi v souvislosti s poskytováním Slevy nevznikne žádný nárok

na provizi či jiné plnění ze strany Garanta, vyjma těch, které jsou stanoveny v těchto Pravidlech

anebo sjednány ve Smlouvě o spolupráci, ani na provizi či jiné plnění ze strany Zákazníka anebo

třetí osoby; tím není vyloučeno právo Partnera na zaplacení ceny služby anebo zboží po Síevě.

Garantovi nevznikne v souvislosti s účastí Partnera na Slevovém programu Lltačka nárok na

provizi či jiné plnění ze strany Partnera, vyjma těch, které jsou stanoveny v těchto Pravidlech

anebo sjednány ve Smlouvě o spolupráci.

3.4. Ověření platnosti („validace"j Kartý Lítačka gři uplatnění Síevý u Partnera.

3.4.1. Při uplatnění Slevy je Partner oprávněn požadovat a Zákazník je povinen předložit platnou

(„validní“) Kartu Lítačka. Za validní se považuje Karta Lítačka, která odpovídá grafické předloze

v Logomanuálu a která byla platně vydána, nepozbyía platnosti a je aktivní v počítačovém

systému Lítačka provozovaném Garantem anebo třetím subjektem na základě pověření

Garantem (dále jen „počítačový systém Lítačka“) v souladu s příslušnými podmínkami pro

vydávání a používání Karty Lltačka.

3.4.2. Partner provádí validaci vizuální kontrolou předložené Karty Lítačka.

3.4.3. Při vizuální kontrole se Karta Lltačka považuje za validní (dále jen „vizuální validace“), pokud: (i)

předložená Karta Lítačka ve všech podstatných ohledech odpovídá grafické předloze v

Logomanuáíu, (ii) neuplynula doba platnosti vyznačená na předložené Kartě Lítačka, (iii)
Zákazníkem uplatňujícím Slevu je Držitel předložené Karty Lítačka (na základě identiňkace dle

fotograňe umístěné na předložené Kartě Lítačka) a (iv) pokud neexistuje jiná závažná pochybnost
o platnosti předložené Karty Lltačka.

3.4.4. Partnerje oprávněn odmítnout poskytnutí Slevy v případě, že Zákazník nepředloží validní Kartu

Lítačka.

3.5. Zákaz zpracování osobních údajů. Partner není oprávněn v souvislosti s uplatněním Slevy

uchovávat, shromažďovat či jakkoliv jinak zpracovávat jakékoli osobní údaje Zákazníků či třetích

osob získané v rámci validace Karet Lítačka či v souvislosti s ní. Pro vyloučení pochybností se

stanovuje, že Partner není oprávněn ani uchovávat číslo Karty Lítačka předložené Zákazníkem.

4. Označení Zahrnuté provozovny Logem Slevového programu Lítačka

4.1. Povinnost označit Zahmutou provozovnu. Partner je oprávněn a povinen viditelně označit

všechny Zahrnuté provozovny Logem Slevového programu Lítačka v souladu s Logomanuálem

a po odsouhlasení navrženého způsobu označení Garantem, a to minimálně na všech místech,

kde zpravidla dochází k placení, a případně na vstupních dveřích všech Zahrnutých provozoven;

Partner je oprávněn označit Zahrnuté provozovny Logem Slevového programu Lítačka v souladu

s Logomanuálem i na jiných vhodných místech. Minimální velikost Loga Slevového programu

Lítačka činí 10x5 cm. Uvedená povinnost platí obdobně i pro označení mobilní provozovny a

přiměřeně též pro označení jakéhokoli jiného místa, na kterém dochází k provozování činností

mimo provozovnu v souladu s právní úpravou.

4.2. Omezení licence. Licence k užití Loga Slevového programu Lítačka podle článku 4.1 je Partnerovi

poskytována jako nevýhradní, nepřenosná na třetí subjekty, a pouze pro účely označení Zahrnutě

provozovny v souvislosti a na dobu trvání Účastí na Slevověm programu Lítačka. Po ukončení

Účastí na Slevověm programu Lítačka je Partner povinen odstranit na své náklady a odpovědnost

označení Provozovny Logem Slevového programu Lltačka a zdržet se užívání Loga Slevového

programu Lítačka.



5.1.

5.2.

5.3.

5. Povinnosti Partnera při výkonujeho činnosti

Soulad činnosti Partnera s výdaným oprávněním k podnikatelské či jiné činnosti. Je-li Partner

podnikatelem ve smyslu platné právní úpravy, je povinen provozovat svou podnikatelskou činnost

na základě platného a účinného živnostenského oprávnění anebo jiného oprávnění, licence či

povolení, kterého je k jejímu provozování zapotřebí, a po dobu Účastí na Slevověm programu

Lítačka takové oprávnění udržovat platné a účinné. Partner, který je obchodní společností, je

povinen provozovat svou podnikatelskou činnost v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a

udržovat svůj zápis v obchodním rejstříku aktuální. Partner, který je zapsán v jiném seznamu či

registru, kterýžto zápis je předpokladem pro provozování jeho podnikatelské či jiné činnosti, je

povinen provozovat svou činnost v souladu s takovýmto zápisem a tento svůj zápis v příslušném

seznamu či registru udržovat aktuální. Vykonává-Ii Partnerjinou činnost než podnikatelskou, je

povinen ji vykonávat v souladu s příslušnými požadavky dle platných právních předpisů.

Soulad činnosti Partnera s právními předpísý. Partner je povinen dodržovat požadavky kladené

právními předpisy, zejména hygienickými předpisy, předpisy o ochraně spotřebitelů,

bezpečnostními předpisy (protipožárními, BOZP, aj.), předpisy o regulaci reklamy, předpisy o

regulaci cen, včetně předpisů vydaných hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního

města Prahy v samostatné i přenesené působnosti, o regulaci provozování podnikatelské činnosti

na území hlavního města Prahy. Partner nesmí v rámci své činnosti páchat trestnou činnost ani

se dopouštět správních deliktů, ani k trestné činnosti či páchání správních deliktů napomáhat

anebo je krýt.

Ochrana dobrého jména Garanta a Slevového programu Lítačka. Partner je povinen chovat se

takovým způsobem, který nebude snižovat či ohrožovat dobré jméno Garanta, Slevového

programu Lítačka, Loga Slevověho programu Lítačka anebo je zneužívat k jiným účelům než

poskytování Slev v rámci Slevověho programu Lítačka za podmínek stanovených těmito Pravidly

anebo sjednaných ve smlouvě s Garantem. Činnost Partnera nesmí být v rozporu s odstavci 2.1.

a 2.2. těchto Pravidel. Partner může být účasten ijiných slevových programů, za předpokladu, že

nejsou v rozporu s principy činnosti pro Partnery vyplývajícími na základě tohoto článku Pravidel.

Kontrola. Garant je oprávněn kontrolovat plnění povinností Partnera, vyplývajících z těchto

Pravidel. Partner se zavazuje poskytnout Garantovi nezbytnou součinnost při provádění kontroly

podle předchozí věty, zejména Garantovi umožnit přístup do Zahrnuté provozovny a do

Provozovny, kterou navrhuje jako Zahrnutou provozovnu, a zpřístupnit v nezbytném rozsahu

podklady, které dokládají plnění povinností Partnera podle těchto Pravidel.

6. Propagace Slevového programu Garantem

Propagace Slevového programu na webu Lltačka. Garant zajistí zveřejnění údajů o existenci

Slevového programu Lltačka na webových stránkách
. popř. jiných webových

stránkách, které Garant za účelem propagace Slevověho programu Lítačka použije či zřídí (dále

jen „propagační web“).

Zveřejnění infonriace o Účastí na Slevověm programu Lltačka. Garant zveřejní informaci o Účastí

na Slevověm programu Lítačka na propagačním webu tak, že uvede Partnerem předané logo

Partnera, tirmu Partnera, Zahrnuté provozovny Partnera s uvedením adresy, telefonního spojení,

emailové adresy a webových stránek Partnera, typový sortiment nabízeného zboží či služeb v

každé Zahrnuté provozovně a výši Slevy, kterou Partner poskytuje.

Jiné formý propagace. Garant s Partnerem mohou písemně dohodnout i další anebo jiné formy

propagace Účastí na Slevověm programu Lítačka.

7. Trvání Účastí na Slevověm programu Lítačka

Určitá doba trvání. Není-li ve Smlouvě o spolupráci sjednáno jinak, doba Účastí na Slevověm

programu Lítačka činí dva roky ode dne účinnosti smlouvy o účasti na slevovém programu,

uzavřené mezi Garantem a Partnerem.

wwwlitackacz
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8.1

8.2.

9.1.

Vyp'ověďdaná Garantem Garant může Účast na Slevovém programu Lítačka kdykoliv během

trvání smluvního vztahu písemně vypovědět ve formě výpovědi Smlouvy o spolupráci, a to i bez

udání duvodu anebo z jakéhokoliv důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná plynout od

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně.

Výp'ověďdaná Partnerem. Partner může Účast na Slevovém programu Lítačka vypovědět ve

formě výpovědi Smlouvy o spolupráci, a to i bez udání důvodu anebo zjakéhokoliv důvodu pouze

k poslednímu dní kalendářního roku, a to na základě písemně výpovědí doručené Garantovi

nejpozději 30 9 kalendářního roku, jehož uplynutím má dojít k ukončení Účastí Partnera na

Slevovém programu Lítačka. Partner může dále Účast na Slevověm programu Lítačka vypovědět

z duvodu a za podmínek stanovených těmito Pravidly.
Automatické prodloužení. Nevypoví-lí Garant či Partner Účast na Slevovém programu Lítačka

podle odst. 7.2. resp. 7.3. těchto Pravidel, Účast na Slevovém programu Lítačka uplynutím doby

sjednané v odst 7.1 těchto Pravidel neskončí a automaticky se prodluží o další dva roky, a to i

opakovaně

Odstoupení Garantem Poruší-Ii Partner kteroukoli z povinností uložených odst. 3.1„, 3.2., 3.5.,

4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. anebo 9.3. těchto Pravidel, bude Garant oprávněn od Účastí na

Slevovém programu Lítačka odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení

doručeného Partnerovi, a to s účinností ke dní doručení tohoto oznámení Partnerovi.

8. Změny Pravidel

Změna Logomanuálu a Loga Slevověho programu Lltačka. Garant je oprávněn jednostranně

změnit Logomanuál anebo Logo Slevového programu Lltačka (dále jen „změna Označenl“).

Garant změnu Označení Partnerovi písemně oznámí. Partner bude oprávněn vypovědět Účast

na Slevovém programu Lítačka z důvodu změny Označení do jednoho týdne od písemného

oznámení změn Označení, a to písemně s dvouměsíční výpovědní lhutou, jejíž běh počíná běžet

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Garantovi. Nevypoví-lí

Partner Účast na Slevovém programu Lítačka postupem podle předchozí věty, nabude změna

Označení ve vztahu k Partnerovi účinností ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty k

podání výpovědi z důvodu změny Označení a Partner bude povinen aplikovat změny v označení

Zahrnutě provozovny vyplývající ze změny Označení ke dni její účinnosti ve vztahu k Partnerovi

podle tohoto článku.

Změna Pravidel. Garant je oprávněn jednostranně změnit tyto Pravidla (dále jen „změna

Pravídel“). Garant změnu Pravidel Partnerovi písemně oznámí. Partner bude oprávněn vypovědět

Účast na Slevovém programu Lítačka z důvodu změny Pravidel do dvou měsícu od písemného

oznámení změn Pravidel, a to písemně s tříměsíční výpovědní lhůtou, jejíž běh počíná běžet

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědí Garantovi. Do doby
ukončení Účastí na Slevovém programu Lítačka se bude smluvní vztah mezi Garantem a

Partnerem řídit nezměněným zněním Pravidel. Nevypoví-lí Partner Účast na Slevověm programu

Lítačka postupem podle předchozí věty, nabude změna Pravidel ve vztahu k Partnerovi účinnosti

ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty k podání výpovědí z duvodu změny Pravidel

(dále jen „den účinností změný"). Ode dne účinností změny se bude Učast na Slevovém programu

Lítačka řídit změněnými Pravidly.

9. Další

Povaha Pravidel. Tato Pravidla nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (dle 5 1731 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dále jen „občanský zákoník“),

vyhlášení veřejné soutěže (dle 5 1772 a násl. občanského zákoníku) aní veřejný příslib (dle s
2884 a násl občanského zákoníku) a nezakládají ani jakýkoliv vymahatelný závazek kohokoli

vůči Garantovi, a to ani v případě, že budou zveřejněna. Právní vztah mezi konkrétním subjektem

coby Partnerem a Garantem může vzniknout pouze na základě písemné Smlouvy o spoluprácí

uzavřené na základě individuálně učiněněho návrhu na uzavření smlouvy a individuálního přijetí



takového návrhu. Uzavřením příslušné Smlouvy o spolupráci se Pravidla stávají závaznými,

přičemž Pravidla obsahují práva a povinnosti smluvních stran a tvoří součást uzavřené Smlouvy

o spoluprácí.

9.2. Jednání pod jednotným označením. Pokud jsou určité zboží či služby nabízeny pod jednotným

označením různými subjekty na základě smlouvy s Partnerem, je Partner coby majitel práv k

takovému jednotnému označení povinen zajistit, aby všichni poskytovatelé zboží či služeb pod

jednotným označením byli zavázáni dodržovat tyto Podmínky. Partner nese ve vztahu ke

Garantovi odpovědnost za dodržování těchto Podmlnek ze strany subjektů, nabízejících zboží či

služby pod jednotným označením.

Příloha č 1 - Logo Slevového programu Lítačka

Tuto verzi Podmlnek vydala společnost Operátor lCT, a.s. dne O1. 11. 2016.

Jméno:

Funkce: Oddělení obchodu a řízení služeb



Příloha 1

Slevového programu s využitím multifunkční karty Lítačka

Logo Slevového programu Lítačka (článek 1.5. Pravidel)

Logem Slevověho programu Lítačka se v tomto smyslu rozumí níže uvedená grafická předloha. Garant

se zavazuje poskytnout Partnerovi tuto grafickou předlohu v elektronické formě, dostatečném rozlišení

a formátu relevantním pro tisk.

Garant se zavazuje doručit Partnerovi alespoň 3ks nálepky obsahující Logo Slevového programu

Lítačka. Minimální velikost pro označení provozoven zapojených do slevového programu činí 10x5cm.

LOGO

Tcidy můžete

využít slevu.

Vaše Lítoioko



Zahrnuté provozovny partnera

Ostr vského 253/3 Praha 5, 15000

Kučerová 725/7 Praha Černý Most, 19800

Evropská 695/73 (OC BILLA) Praha 6, 16000

Hviezdoslavova 1600/6 Praha 4 Háje, 14900

U Kněžské louky 32/2147 Praha 3 Jarov, 13000

Slavíkova 15 Praha 2, 12000

Štúrova 1284/20 Praha 4, 14200

Sofijské náměstí 3405/2 Praha 4 - Mo

Mikulandská 122/4 Praha 1, 11000

Hanusova 1537/1a Praha 4, 14000

Nám Osvoboditelů 1409/6 Praha 5 - Radotín, 153 00

Nevanova 1050/11 Praha 6, 16300

Suchý vršek 2122/33 Praha 5 Stodůlky, 15800

Na Hroudě 28 Praha 10, 10000

Podvinný mlýn 2 Praha 9, 19000

náměstí Protifašístíckých bojovníků 143/2 Praha

Praha Anděl

Praha Černý Most

Praha Dejvice

Praha Há'e

Praha Jarov

Praha Jiřího z Poděbrad

Praha Krč

Praha Modřany

Praha Národní

Praha Pankrác

Praha Radotín

Praha Řepy

Praha Stodulky

Praha Strašnická

Praha Vysočany

Praha Uhříněves

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA—

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

EXPRESKA-

UhHněves,104 00

dřany, 143 00



EXPRESKA s.r.o.

Salvátorská 8, Praha 1, 110 00

28471610

C 144030 vedená u Městského soudu v Praze

www.expreska.cz

Na roční členství ve fitness pro ženy Expreska, sleva 10%

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - SLEVOVÝ PROGRAM LÍTAČKA

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Název společností

Sídlo spole ostí

Adresa provozov y

nič

ičo

Z pls v obchodním ěl jiném

re stříku

Jméno osoby uvedené u

po lsu smlou

Operátor ICí, a.s. se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1; IČ: 027 95 281; DIČ: CZ 027 95 281; zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze;
spisová xriačka B. 19676; ; e-mall: ;

Specifikujte, naj ké zbo í

(služby) a vjaké výší budete

pro cl ítele Lítačky

poskytovat slevu

KONTAKTN' OsO A

lm

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Kontaktní osoba pro případné dotazy:

I

éno a p íjmení

nkce

le on

mail

OPERÁTOR

ICT

Před ětpodník ní

CZ28471610

ww.o er to ICLCI eratorictxz




