Zmluva o akceptácii benefitových poukážok a kariet Benefit Plus
podľa §269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník
Vydávateľ
Benefit Management s.r.o.
Lublaňská 40, 120 00 Praha 2
IČ: 27069770, IČ DPH: CZ27069770, SK4020203583, bankové spojenie 4002040178/7500 (ČSOB)
Zápis do obchodného registra na MS v Prahe: oddiel C, vložka 93997
Infolinka: +421 2 2086 22 20-21 e-mail: info@benefitplus.sk, www.benefit-plus.eu
Zastupuje: Ing. Václav Kurel, konateľ spoločnosti

Obchodník
Sídlo

Korešpondenčná adresa

názov:
ulica:
mesto:

Karloveský športový klub

ulice:

Janotova 12

PSČ, město:

Bratislava

PSČ: 84105
IČ:

31771181

DIČ: 2021344886
Bankový účet : 20063148
Poskytované
služby: služby fitnescentra

kód banky:

6500

www: www.ksk.sk
Zápis do obchodného registra alebo inej evidencie u:
Zastupuje:

nie - príspevková organizácia

Mgr. Juraj Kadnár

Kontaktná osoba obchodníka

Kontaktné údaje k vyúčtovaniu

meno: Anna

e-mail: ksk@ksk.sk
účtovacie
obdobie: Kalendárny mesiac

priezvisko: Paučová
tel.: +421 918 352 528
e-mail:

Anna.Paucova@gmail.com

Kategórie poskytovaných služieb alebo tovaru obchodníka a výška provízie
Názov služby
Šport
Na základe telefonického rozhovoru, v ktorom sme si osvetlili, že náš aktuálny platobný systém
nedokáže kombinovať platby (poukážky by mali preto byť na konkrétne služby, v konkrétnych
hodnotách).
Posilňovňa - jednorazový vstup: 3 EUR
Posilňovňa - členský preukaz 11 vstupov: 20 EUR
Posilňovňa - členský preukaz 1 mesiac: 24 EUR
Zdravý chrbát - jednorazový vstup: 3 EUR
Zdravý chrbát - členský preukaz 6 vstupov: 17 EUR
Joga - jednorazový vstup: 3 EUR
Joga - členský preukaz 6 vstupov: 17 EUR
Spinning - jednorazový vstup: 3 EUR
Spinning - členský preukaz 6 vstupov: 17 EUR

Provízia (bez DPH)
10%

Prevádzkarne obchodníka
názov:
ulica:
mesto:
PSČ:

Kontaktná osoba

Karloveský športový klub
Janotova 12

meno: Anna

Bratislava

Priezvisko: Paučová

84105

tel.: +421 918 352 528

tel.: 02/654 12 126

e-mail: anna.paucova@gmail.com
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e-mail 1 pre príjem objednávok:
(e-mail 2 pre príjem objednávok:)

ksk@ksk.sk
anna.paucova@gmail.com

Budete prijímať karty Benefit Plus? Nie

Kontaktná osoba

názov:
ulica:

meno:

mesto:

priezvisko:

PSČ:

tel.:

tel.:

e-mail:
e-mail 1 pro príjem objednávok:
(e-mail 2 pro príjem objednávok:)
Budete prijímať karty Benefit Plus?

Vydávateľ a Obchodník uzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka túto zmluvu:

1. Predmetom zmluvy je vymedzenie podmienok, za ktorých bude obchodník prijímať k úhradám e-mailové a SMS
objednávky a karty vydané Vydávateľom, a za ktorých bude prebiehať vzájomné vyúčtovanie.
2. Objednávkou sa rozumie elektronická objednávka služieb alebo tovaru Obchodníka vystavená Vydávateľom v
prospech tretej osoby - užívateľa (ďalej len užívateľ) vo vyššie uvedenej minimálnej hodnote.
3. Vydávateľ uhradí Obchodníkovi hodnotu každej objednávky, ktorú obchodník označí za vyčerpanú vo svojom
virtuálnom účte Benefit Plus. Obchodník ručí Vydávateľovi, že užívateľovi poskytol alebo v budúcnosti poskytne
plnenie v potvrdenej hodnote poukážky, ktorú obchodník označil za vyčerpanú.
4. Vydávateľ je povinný uviesť na poukážke meno a priezvisko užívateľa. Obchodník zodpovedá za to, že svoje
služby alebo tovar poskytne v požadovanom rozsahu práve tomuto užívateľovi na základe predloženého
identifikačného preukazu s fotkou.
5. Kartou sa rozumie elektronická penaženka s unikátnym číslom, prostredníctvom ktorej môže užívateľ hradiť
služby a tovar obchodníka. Platobné kartové transakcie uskutočnuje obchodník po prihlásení pod svojim
užívateľským menom a heslom do kartovej aplikácie Benefit Plus na adrese www.benefitplus.sk.
6. Vydávateľ uhradí obchodníkovi každú platbu kartou, ktorá bola riadne autorizovaná vo virtuálnom účte Benefit
Plus obchodníka.
7. Obchodník sa zaväzuje poskytovať užívateľovi svoje služby a tovar za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok
ako pri platbe v hotovosti, ako aj neposkytovať akékoľvek informácie týkajúce sa obsahu tejto zmluvy alebo jej
časti užívateľmi. Obchodník nemôže požadovať od užívateľa doplatok provízie určenej Vydávateľovi. V prípade
porušenia tejto povinnosti vzniká na strane Obchodníka povinnosť uhradiť Vydávateľovi náhradu takto
spôsobenej škody.
8. Obchodník je povinný uhradiť vydávateľovi uvedenú províziu z hodnoty každej uhradenej kartovej transakcie
alebo objednávky.
9. Obchodník zodpovedá za kvalitu a rozsah poskytovaných služieb priamo užívateľovi, vrátane prerokovania
prípadných reklamácií .
10. Obchodník sa zaväzuje neposkytovať užívateľovi plnohodnotné ani čiastočné plnenia objednávky alebo
kartovej transakcie peňažnou formou. Za každé porušenie tohto záväzku je Vydávateľ oprávnený účtovať
Obchodníkovi zmluvnú pokutu vo výške hodnoty objednávky alebo kartovej transakcie.
11. Obchodník sa zaväzuje uschovávať užívateľom potvrdené vyčerpané objednávky po dobu 3 mesiacov od ich
vyčerpania.
12. Vydávateľ je povinný vykonávať vyúčtovanie automaticky za uplynulé účtovacie obdobie do 3 pracovných dní
od ukončenia účtovacieho obdobia. Toto vyúčtovanie v elektronickej podobe bude obsahovať v prvom rade
prehľad záväzkov Vydávateľa voči Obchodníkovi ako sumu vyčerpaných poukážok a potvrdených kartových
transakcií, ďalej faktúru na províziu ako pohľadávku Vydávateľa za Obchodníka. Do 3 pracovných dní od
vykonania vyúčtovania uhradí Vydávateľ Obchodníkovi dlžnú čiastku po započítaní účtovanej provízie.
Vydávateľ je ďalej povinný vykonať vyúčtovanie vyčerpaných poukážok ihneď po ich označení za vyčerpané, ak
o to Obchodník požiada.
13. V prípade nedodržania vyššie uvedených termínov je Obchodník oprávnený účtovať Vydávateľovi za každý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky.
14. Zmluvné strany sa zaväzujú včas, pokiaľ možno v predstihu, informovať druhú stranu elektronickou alebo
písomnou formou o zmenách vyššie uvedených údajov a ďalej o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné
pre riadne plnenie tejto zmluvy .
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15. Touto zmluvou sa ruší platnosť predchádzajúcej zmluvy o sprostredkovaní, ak bola medzi Vydávateľom a
Obchodníkom uzavretá už skôr.
16. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná písomnou formou so súhlasom oboch strán.
17. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom v
mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
V Prahe dňa 6.11.2015

Strana 3 z 3

