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Chèque Déjeuner
Šek Dovolená

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, V platném znění (dále jen „smlouva“j

Kód klienta 26775“ -

Firma / jméno a příjmení: Technické Služby města PřeIOUČe
Sídlo/ takturačníadresa: ChOCeňSká 1771
Město/obec: Přelouč -_ . PSČ: 53501

......

lČ: 6917754 DIČ: ID datové schránky:
Banka: “zż

' oı'Sıø účtu; kód banky;
Zastoupené:

' “ “ '

Telefon: Fax:

E-maiı;
' '

Kontaktní osoba: Pí_ Kubejkøvá _ . _ _ ..

Email? kubelkova.tsprelouc@seznam.cz ' Telefonľ
WWW: “ - ` .

Celkový počet zaměstnanců:
(dále jen „k|ient“) na Straně jedné a:

Údaje ,pro doručování (vypłníž, ,dokud se liší od identifikačnieh údajů klienta)
Firma / jméno a přijmení: ' `

Doručovací adresa: = _ _ _ _ _ _ . _ __ __
Město/obec: _ _ _ “ ' '

-. _ _ 'Í' PSG:

Kontaktní osoba pro doručování: TeI./e-mail:

Daňový doklad v elektronické podobě ano/ne: Ano E-mail:

Zástupce: ředitelství- Marešová Pavlina
zastupující na základě plné moci společnost:
Le cheque Dêjeuner 51.0. j zelený pruh 1660/99 j 140 OO Praha 4 | ıčz 62913671 | Dıč: 0262918671
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Praha j číslo účtu: 59942/0800
telefon: 241 043 111 Iiax: 241 043 911 jWWW.seky.cz
Zapsanou v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu O, vložce č. 85300
(dále jen „CHD“) na straně druhé uzavírají následující smlouvu:

m ÚvoDNíusTANovENí
Benefitní poukázky Chěque Déjeuner (dále jen ..poukázky“) slouží jako účinný nástroj motivace Zaměstnanců v oblasti zaměstnaneckého stravování, volného času, vzdělávání, zdravotní péče, cestování

a dalších činností podporujících produktivitu práce. Zdravotní stav zaměstnanců, práci s lidskými zdroji a sociální Soudržnost Společnosti.

2. PREDMET SMLOUVY
Předmětem smlouvy je Závazek CHD poskytovat klientovi na základě dílčích objednávek klienta učiněných prostřednictvím kontaktní osoby klienta, nebylo-li Sjednáno jinak, a řádně přijatých ze strany CHD

za podmínek blíže specifikovaných v této smlouvě. poukázky na zboží/služby v nominálních hodnotách a v množství, které si klient zvolil. a závazek klienta za plnění poskytnuté CI-lD zaplatit dohodnutou

cenu plnění. Smluvní strany mohou sjednat odlišný způsob doručení objednávky od způsobu uvedeného v této smlouvě. Rozsah poskytovaných služeb CHD a vzájemně Závazky CHD a klienta upravuje

tato Smlouva spolu 6 všeobecnými Obchodními podmínkami Cl-iD (dále jen .,\/OP“) a ceníkem služeb CHD (dále jen „ceník služeb"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

s. cENovÁ uJEDNANı _ ˇ _ _
3.1. Cena plnění poskytovaného CHD se rovná součtu nominální hodnoty poukázek objednaných klientem. poplatků z hodnoty poukázek (dále jen „poplatky z hodnoty poukázek“j, jakoz i dalších poplatku

uvedených v platném ceníku Služeb (dále jen „ostatní poplatky"). (poplatky Z hodnoty poukázek a ostatni poplatky dále jen „poplatky") a DPl-i z poplatků ve výši dle platných právních predpisu (dale jen

„cena plnění“).



3.2

4.6..
4.5.

4.6.

Přijetírn Objednávky Ze strany CHD se rozumí vystavení daňového dokladu plnění na Základě objednávky klienta. Daňovým dokladem se rozumí faktura v případě bezhotovostního platebního styku nebo
příjmový doklad v případě platby v hotovosti při odběru poukázek, přičemž Způsob platby je určen na Základě dohody mezi CHD a klientem. V případě bezhotovostniho platebního Styku je Splatnost určena
v daňovém dokladu, v případě platby v hotovosti je Splatnost určena dnem odběru poukázek. Daňový doklad bude Zaslán na doručovacíadresu klienta nebo předán osobně v případě platby v hotovosti při
odběru

poukázek.
V případě Souhlasu klienta bude daňový doklad Zasílán elektronickou cestou (viz údaje o doručovánů. Obsahem daňového dokladu je Zejména cena Za poukázky. poplatky a příslušná

DPH Z pop atků.
Při prodlení klienta S úhradou ceny plnění je Cl-lD oprávněna účtovat klientovi Smluvní pokutu ve výši 0,05 0/0 Z dlužné částky Za každý započatý den prodlení.
CHO je oprávněna navýšit poplatky vždy k lednu nového roku o průměrnou míru inflace, které bylo dosaženo v České republice v předcházejícím kalendářním roce. Pro určení míry inflace je určující index
spotřebitelských cen, který bude Zveřejněn Českým statistickým úřadem v prosinci předchozího roku. Ke Zvýšení poplatků podle tohoto článku může dojít prvně počínaje měsícem následujícím po vyhlá-
Šení indexu změny Spotřebitelských cen v roce následujícím po roce, kdy byla podepsána tato smlouva. Zvýšení poplatků bude klientovi oznámeno prostřednictvím uveřejnění informace o Zvýšení poplatků
na internetových stránkách CHF) vždy jeden měsíc před účinností Zvýšení. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení článku 6 Odst. 6.6. této smlouvy.

PRÁVA A PolNosTı GHD
CHD Se zavazuje umožnit uplatnění poukázek Za nákup Zboží/služeb v Oblasti zarněstnaneckého stravování, volného času. vzdělávání, Zdravotní péče, cestování a dalších vymezených činnostech u Svých
smluvních partnerů.
OHD je povinna dodat klientovi požadované množství. druh a hodnoty poukázek dle klientem řádně vyplněné a CHD přijaté objednávky. GHD doručí klientovi poukázky Zasláním poštou formou cenného
psaní, pokud není dohodnuto jinak.
CHD je povinna dodat na adresu Sídla klienta. popřípadě na doručovací adresu klienta uvedenou v této Smlouvě řádně objednané poukázky ve lhůtě do dvou pracovních dnů, v případě personifikovaných
poukázek ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne přijetí Objednávky (odst. 3.2. této smlouvy), a to prostřednictvím doručovací Služby držitele poštovní licence formou cenného psaní. .Jiný způsob doručení

je možný pouze na Základě dohody Smluvních stran.
Cl-lD je povinna nakládat S poukázkami jako S cenínami, Zejména Zajistit jejich ochranu před paděláním a Zneužitím.
CHD se Zavazuje publikovat a aktualizovat Seznam Svých Smluvních partnerů, kteří akceptují poukázky CHD. na internetových stránkách CHD. případně v dalších informačních materiálech (písemných
nebo elektronických).
OHC) neodpovídá Za kvalitu zboží/Služeb poskytovaných smluvními partnery jejich zákazníkům. případné reklamace uplatňuje Zákazník přímo u smluvního partnera. CHD rovněž neodpovídá za jednání,
v jehož důsledku jsou poukázky využity pro jiné účely, než pro které byly vydány.
PRAVA A POVINNOSTI KLIENTA
Klient je povinen nakládat S poukázkami jako s ceninami. Zejména Zajistit jejich ochranu před paděláním a Zneužitím.
Objednávky klienta učiněné prostřednictvím kontaktní osoby Způsobem Sjednaným v této smlouvě musí obsahovat kromě identifikačních údajů klienta (název firmy, IČ. adresa sídla. DIČ) také údaje o typu
a množství Objednávaných poukázek a jejich nominálních hodnotách a dále kontaktní údaje osoby odpovědné Za podání objednávky, tj. kontaktní osoby klienta.
Platnost poukázky končí datem uvedeným na její přední Straně. DOručí-Ii klient neuplatněné poukázky. jejichž platnost skončila, CHD nejpozději do 20 kalendářních dnů po datu jejich platnosti. Zavazuje se
CHD vrátit klientovi Zpět část klientem uhrazené ceny plnění snížené o úhradu poplatku za neuplatněné poukázky ve výši dle ceníku Služeb. Pokud klient ve lhůtě uvedene ve druhé větě tohoto odstavce
CHD poukázky nedoručí, nárok na vrácení části uhrazené ceny plnění klientovi nevznikne. Ol-lD při splnění podmínek dle druhé věty tohoto odstavce vrátí část ceny plnění ve výši dle druhé věty tohoto
odstavce sníženou o poplatek Za neupiatnéné poukázky vyúčtovaný OHD dle ceníku služeb na účet klienta a vystaví na takto vracenou část ceny plnění dobropis se splatností 30 dnů od jeho vystavení.
Postupem dle věty druhé tohoto odstavce nemá klient nárok na vrácení části uhrazené ceny plnění- poplatků a DPH Z poplatků.
Klient je povinen písemně informovat CHD o veškerých Zmčnách. které mohou mít vliv na plnění dle této Smlouvy. zejména o Změnč identifikačních údajů klienta. Změně sídla, Změně kontaktníosoby.
Změně bankovního účtu apod.
Klient podpisem této smlouvy udílí vo smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Cl-lD souhlas s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby Zasílání daňových dokladů a Obchodních sdělení CHD.
Svůj Souhlas může klient kdykoliv a jakýmkoliv Způsobem odvolat, a to i při Zasílání každé jednotlive Zprávy.

ZÁVÉREČNÁ uSTANovENí
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvnírni stranami.

I. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a každá Ze smluvních Stran ji může vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení
výpovědi druhé smluvní straně. Výpověd rnusí mít formu doporučeného dopisu Zaslaného druhé smluvní straně. V případě pochybnosti se dnem doručení výpovědi rozumí třetí den po odeslání výpovědi.
Ukončení této smlouvy nezbavuje žádnou Ze smluvních stran povinnosti vyrovnat své Závazky vzniklé nedodržením povinností. včetně Závazků vzniklých za dobu účinnosti této smlouvy.
Nedflnou součástí této smlouvy jsou VOP a ceník služeb platné k datu podpisu této smlouvy. Podpisem této smlouvy klient potvrzuje. že Se seznámil s VOP a ceníkem Služeb a že s nimi souhlasí.
CHD je oprávněna VOP jednostranně měnit a doplňovat. Veškeré provedené Změny VOP budou zveřejněny na internetových stránkách GHD, a to nejméně 1 měsíc před nabytírn jejich účinnosti. Klient je
oprávněn v této lhůtě Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Cl-lD. nesouhlasí-li se změnami VOP. Pokud tak neučiní. má se Za to. že Se změnami VOP souhlasí.

. Vedle Změny poplatků podle čl. 3.4. této Smlouvy je CHD oprávněna upravit výši poplatků Z hodnoty poukázky sjednaných níže v této smlouvě. Nová výše je uvedena na příslušném daňovém dokladu
vystaveném CHD. Klient vyjadřuje svůj souhlas S novou výší poplatku Z hodnoty poukázky jeho Zaplacením. V případě nesouhlasu s novou výší poplatku Z hodnoty poukázky je klient oprávněn tuto smlouvu
vypovědět s účinností ode dne doručení výpovědi OHD do 1 měsíce od vystavení daňového dokladu CHD. Klient bere na vědomí, že je OHD oprávněna Smlouvu vypovědět s účinností ode dne doručení
výpovědi klientovi v případě. že klient se změnou výše poplatku z hodnoty poukázky nesouhlasí a nevypoví smlouvu dle výše uvedeného ustanovení.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Z nichž každá Ze stran obdrží po jednom.

. V případě. že některé ustanovení VOP je v rozporu s ustanovením této smlouvy. platí, že ustanovení smlouvy má přednost.
Tato smlouva v celém ruší a rozsahu nahrazuje veškeré předchozí Smlouvy se Stejným nebo obdobným předmětem uzavřené mezi smluvními stranami. jakož i všechny jejich přílohy a dodatky.

. Smluvní strany prohlašují, že se Seznámily s touto smlouvou včetně všech jejich příloh a rozuměj jejímu obsahu. Smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz Svého Souhlasu s jejím ob-
Saherrı připojuji Osoby oprávněné k podpisu této smlouvy své vlastnoruční podpisy.
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