
Nollo4 čísb smlouvy, i nOOOgr7§z
Smlouva o zorostředkování a spolupráci

§gdexo Pass česká republika a.§., se sídlem Praha 5, Radlická z, Rsč tso oo
IČ: or8 60476,otČ: cz6re 60476
zaPsaná v obchodním 

'"J$ifu 
v_edeném Městským soudem v praze, oddíl B, vložl<a 2947,

zastoupená fiméno, funkce): Petrou Lebedovou
(,,Sodexo)

A

MUDr. Antonín Malina, Ph.D, MBA - 27I9t9tIL,

e-mail pro faKuraci: kontaKní e-mail: adresa www stránek:
hotel@hotel-ilf.cz

lůo{.ru,rrKrE UrÉL- tuř . Lv www.ipvz.cz

(,,Partner")

uzavíirají tuto smlouvu o zprostřed ková n í (,,§mlouva..) :

I. Předmět Smlouvy
1) Předmětem této SmlouvY je Povinnost Sodexo Paftnerovi zprostředkovat příIežitosti prodeje nebo poskytování Benefitů

BeneficientŮm, a to za podmínek stanovených ve.všeobecných'obchodních pcřmínkácl} fitere'tiori ňrnoň, 8:i Ů1o Smlouvy("vOP"), a Povinnost Paftnera hradit za poskytovaní těchto §užeu eopatty,'Řeié iiou Úí;zl speciR[oianý ; ě.ík,l který tvoří
Přílohu Č. 1 VOP. Obě,stranY jsou pwinny !ři .y" spolupráci aodižovaí uěst ióÚ-srlu",ií dóňr;ň'ta.i. pójřv začínajícívellcými písmenem, keré zde nejsou přímo definovány, 

'nrajistejný ,rýrn;rlako 
"á 

Ýóp. ió plátiipro epÁšš

2) Paftner je oprávněn BeneficientŮm nabízet a poslqtovat následující kategorie Benefitů:

X služby závodního stravování zaměstnanců fl dužby v oblasti rekreace
! služby/zboží hrazené Dárkovým passem/Bonus passem ! ďužby zdravotnickýchzařízení
! ďužby spottovních, kulturních a tělovýchovn ých zařízení ! dužby vzdělávacích a předškolníc h zayízení

3) PaÉner se zavazuje přijímat na Úhradu ceny Benefitů následujícípostupy upravené ve Vop:

x Gastro pass

X Gastro Pass C,ARD

! oárt<ový pass

! Bonus Pass

! ttoliday pass

E Rehx pass

! Smart Pass

flvital pass

! Fbxi pass

D Fokus Pass

! Cafeteria/etRsS

! Cafeteria7lnternet. obchod

! Asistence Pass

1)

2)

3)

4)

II. Společná a závěrečná ujednání
Tato Smlouva mŮŽe b'ýt uzavřena. pouze v písemné formě či eleKronicky v portálu e-Sodexo, a to teprue v
oka.mŽiku, kdy bude dosaŽeno.shody na celém jejím obsahu odpovídajícím teto'náoíllČ". Ňuúru na uzavřenítéto
SmlouvY ry]z9 OřÚmout s Žádným dodatkem, odchylkou nebo odkazem na jakékoli iiné oucnoJni póamnnl něí vÓĚ,
a to ani i kdyby q/to podstatně neměnily podmínlqltéto Smlouvy.

slrany. se dohodly, Že tato §m]ouva. nab,ývá Účinnosti počátkem dne následujícího po dni, ve kterém v důsledku
výPovědi Sodexo zanikne předchozí smlouva č. A060Ó171192 uzavřená il;i,ř,irami bnrěŇ šporrpiář. pri
zproďředkování, Keré je předmětem této Smlouvy.

Jakékoliv změnY této Smlouvy mohou, b,ýt učiněny pouze v písemné formě či elepronicky v portálu e-Sodexo, a to se
souhlasem obou Stran. TÍm není dotČeno právo společnosti Sodexo změnit Vop, Ceník a ieiiámaeniřáo ,poroň.,
uvedeným v VOP.

Paftner tímto udílí souhlas,,aby_Sodexo vyuŽiivalo za účelem šření obchodních sdělení ele6ronické kontakly, Keré
m9 Partn_er P9skYtl Podle této Smlouvy, PaÉner má možnost svúj souhlas kdykoli odvolat, á to i při iujiaňíraiáě
jed notlivé zprávy Sodexo.



^l0Il04 číslo smlouvy, i ROOOgt7Ig2

5) Partner a Sodexo se dohodli na následujících zvláštních ujednáních:

a) 
lúUi"flgrťOobípro 

účely GPC je:

6) Paftner sŮvlzuje, Že obdrŽelVoP a ostatníořílohySmlouvy, seznámilse s nimi, rozumíjim, souhlasís nimia nepovažuje obsahžádného ustanovení Vop za pro sebe zvtáště néwňóáňlr.- " 
YY-l l.l l l

V ?il,Aw dne q r 1Dl6 v ,?ra za
-03- 2016

Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky
Přfloha č. 2 - Seznam Provozoven
příloha č. 3 - §BHgoJt§.F|gs s Če ská rcp u lrl i ka a, s.

Itadlická 2
150 00 ljraha 5

tČo: org 60 47b
DIČ: CZ61,860476

-48_

Příloha č. 5 - Seznam ID terminálů

100 05 Praha 10, Buská85
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Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování a spoIupráci (,,VOP")

A, SPOLECNA CAST

I. UVODNI USTANOVENI

umožňuje čerpání Benefitu(úhradu ceny kteď představuJe ochranný a zároveň
Benefitu). nejd0ležitější ldentifikační znak ePASS, Kód
Dodání znamená dodání Benefltu objednaného umožňuje jedlneČnou ldentlflkacl poskytovaného

4,
5.

6.

Tylo vgp podrobně upravují \r^ahy 1 !'!$l,':ťgfr;ri.:'r:;::rE..i?l?i1'J§;?i]; i!i.'Íť.*,,i,. ;:'#f,jli?'. u:j,,tTliá*,J;
vzáJemná práva a..povinnosti spole,čnost] splněňi příslušné povinnosti partnera podle čí. platností. Kód sóučasně slouží k přiistupu do
Sodexo a Partnera přl spolupráci na základě iIv oast. 2, nebo čl, xIV odst. 5. šerveru Sodexo.smlouvy, e-sodexo znamená zabezpečený lnternetový klient znamená osobu, kerá je v právním
Pojmy s velkým poětečním písmenem, portát aostupný z adresy www.ejsodexo.cz pó rrztanu s Beneflcientem 

'a 
má óe spóbčností

Keré nejsou definovány přímo ve Smlouvě, iadání uživatbls:Gno jmeňa á rresl-a p-artrrera, Sodexo uzavřenou smlouvu o zprostřed'kování při
mají ve Smlouvě a..yoP ? JeJlh přílohách €PASS znamená poukázku, kterou generuje čerpáníBeneflto.
význam uvedený v článku II. VOP. To platí i gl6kt,6n;6ký systém'provozovaný Sodexó a rteiá xontartni osoba znamená osobu oprávněnou
pro pojem epAss. umožňuje 

'Beneficientovi 
čerpání konkrétního zastupovat partnera ve všech věcech

NaprávnÍ\ráah,mezi SodexoaPartneremse aenefitú u konkrétního partirera. ePASS má souviŠejících splněním této smlouw, Kerá je
upla_tnÍ.sPoleČnáČástAtěchto!O!3.a{l9Y podobu (l) SMS zprávy, nebo (ll) souboru pDF, určena' ve Šmlouvě, případně 

-způsobem

zvláštní.částlVoP(označenéqqŽ.9)5t9r! icereobiahují ródapÍÓaonědál8í inrormace, uvedenýmvčl,v,odst.'ovop.
upravují zpŮsob zprostředkován[ ktený byl Flexi passznamená'pa'pírovou poukázku, Kerou Měsíční souhrn znamená automaticky
ve Smlouvě konkrétně urČen, wdává Sodexo a jejíž' účel póužtí Je uveden generovaný (i) souhrn epAss, u nichž v danéni
VOP Wdalo Sodexo v souladu s§ 1751 OZ. téxtem přímo na póutárce. zá podmínky, že 1e Řalendářnírm ňrěsícI úspěšně lroběhlo popzení
VOP nab,ývají platnosti a ÚČinnost| dne 1o n. tákové poui<ázce uvedenó, ue néii pašs platnosti a Keré Soóexo pioplatí partnerovi,
1,8.2015. ,. použít ke stejnému účelu jako Poukázky Smart resp, (ii) souhrn BenefitŮ objednaných v systému
Odkaz na ustanovení obecně závaznélo bass, Vital pašs, Relax pass nebo Holiday'pass. caietďi-a, u nichž vdanérn kalenáářním'měsíici
právního před,Pisu (zeJména ZDP Čl OZ) easíro pass znamená papírovou Óoukázku, úspěšně proběhlo Dodání.
zahrnuje rovněŽ odkaz na ustanovenÍ, Kerf p6rou wdává Sodexo a Kerá stouži oújeanávka znamená ob1ednávku Benefitu ve
pŮvodní 

_ 
ustanovení nahradí,. pokud g.n.l1gl6ntóvl ve smyslu § 6 odst. 9 písm. b) a § prolpěch Beneficlenta, Kórou Beneficient činí

zobsahového hledlska zachovává význam 24 odst. z písm, j) uóo +. zop rza;i'štění vzaštoupení Kllenta u partnera prostřednictvím
původního ustanovení. závodního strávovánižaměstnanců. systému cafeteria.

II.VYMEZENíPoJM0 3'b§,*.^11il?ff,JJi."Ti;^.il,t::L" f*: 9rlo,n?ř"n' 
zákon Č, 89l20L? Sb" obČanslcý

Není-li ve smlouvě či vop stanoveno jinak, mají ff§?,&?"iiHB:'":'"f;9,'t.ffi,l:;..§ ffiH,l #til:iÍ"r:'ů:[ ,iÍl?ii§',.,'oái
níže uvedené pojmy následujícívýznam: k úhradě ceny služby závodního stravování Benefitů.

A§i§t€nce pass znamená papírorlou poukázku, ;XliT'l'l,#.'jlt'J'o'-:rl1-;.'iJ:il"itil Í3i,'HL i,itriřlJffilii'r.lT:L*'#i
kter9u.vydáv,á sodexo, je..urČena kvýplat! že oyta přísiušným rlientem nebo B'eneflcientem akceptaci jednoťlrnýth'způsobŮ úhrady ceny
soclálních dávek podle zákona ,o po|nocl řádnii 'a6ivováná, Gpc je nepřenositelná Benefitů podle Vop.
v hmotlé nouzi a je určena prlmárně pro lJja.d z Beneficienta na jinou osobu. Gpb obsahuje poplatek znamená rlplatu, popřípadě Jlnou
práce Ceské republlky a jeho uŽlvatele, PIo.Úc,e|Y personalizované bózpečnostní prvky, pro účely částku náležející společnostl Sodexo podle
Asistence Pass se za Beneficienta povaŽuje_každý šmbuvy se za Gpc pbvažule též jiný ele6ronický Smlouvy v souládu s Ceníkem.
oprávněný uŽivatel tďo Poukázky a za Beneflt nosič umožňujírcí úňradu čeny síužby závodníhó potvrzení platnosti znamená ověření platnosti
takové plněnÍ, Keré wou povahou přlpouští stravování zaměďnanců, rteď sooe'xo za tímto a pravosti eirnss po zadání Kódu prostřednicwím
ÚhradupomocÍAsistencePass, účelem wdává. A6uáiní diuhy nosičů Gpc, serueru sodexo, a to vzávlslostl na zpgsobu
Ben€íicient znamená Člověka, ktený je 

_n9 graflcké Wobrazení GPC a přehled jeJíich ověření formou odpovědi Serveru Sodexo nebo
základě pracovního poměru sKlientem.nebol.né ócnrannýcn' prvků je možné nalézt na sMs zpráw. potvzení platnostl _epASS
právní skutečnosti oprávněn_ k čerpání Benefitu, Internetóvém óortátu. 

- 
automaticky znamená Jeho zneplatnění aby

jehož cena bude hrazena nlKerýry ze zpŮso_b_Ů GPC konto zňamená interní evidenci pohledávek nemohl b,ilzneuŽit k dalŠÍ platbě.
podle VOP, U. podle okolností P_oukázkou, ePASS, paftnera vedenou společností sodexo, na Keré poukázka znamená souhrnné označení pro
GPC nebo v rámcl systému Cafeteria, V rálcj 1sou připisovány úhrady za Benefity, Jejichž Asistence Pass, Bonus Pass, Dárkovy' Pass, Flexi
systému Cafeteria se..jedná o Člověka, .v 

j9h9ž 'úhradá 
oyla u pártnera piovedena pomócíópc. pass, Gastro pass, Holiday pass, Relax pass,

prospěch bude plněno u §erý bude jako GpC terminát znamená platěbní termlnál Smart pass a Vital pass, Ustanovení těchto Vop
přúemce Benefitu speclfikován v ObJednávce umístěný v provozovně, Kený je společností ohledně poukázek ve vztahu k partnerovl

nebo Internetové objednáv_ce. sodexo a6ivovaný pro árceptáci 
-cpc. pro účely znamenají vždy Jen určitý konkrétní typ

B€nefit znamená obecně zboží nebo službu ygp se za Gpc termlnál'považu1e také Jlná poukázek, kjejichž akceptaci se ve Smlouvě
poskytovanou PaÉnerem, jejichž cenu je možno alternativní technická metoda umožňující úhradu zavázal.
hradit něKeným ze zpŮsobŮ podle_VOP, KeF ggngfilg pomocí GpC platebních nástiojů (např, Píovozovna znamená sídlo, místo podnlkání Či

jsou konkrďně_ určeny ve Smlouvě, U. podle aplikace óro tablety umožňujkí platby s využltím jiné místo, kde partner umožňuJe wým
okolností Poukázkou, ePASS, .9PC nebo.V rámci téchnobóie NFc nebo QR kódu) za podmínky, že zákazníkům nákup Benefltů. Konkrétní seznam
systému Cafeteria, Jedná_se přltom o služby.(i) v bková metoda je spotóčnoští Sodexo provozoven a6uální ke dnl uzavření Smlouvy
oblasti rek€ace, (ll) ělovýóovných, spot'to.uních a akceptována. tvořípii!9fig_rlaSmlouvy.
kultumích zařiizenl (lll) vzdělávacích a předškolních Hotiilay pass znamená papírovou poukázku, pfuhled GpC znamená automaticky generovaný
zařízení a (iv) zdravotnickýchzaiízení, resp. o (v) Kerou wdává Sodexo a' Kerá umožňuje a6uální stav Gpc konta partnera k poslednímu
služby závodního stravo]ýání zaměstnancŮ.ne!9 Beneficientovi ve smyslu § 6 odst. g písm. á) dnizvolenéhoobdobíprovyúČtovánÍ.
(vD sluŽby/zboŽÍ jejichŽ cenu Je možno hradit 79p čerpání Benefitu've fórmě možnosti Wuži[í neIax pass znamená papírovou poukázku,
prostřednictvím Dárkového Passu/Bonus Passu, 

'."1r.u.., 
Kerou se rozumí pobyt nebo zájezd ve kterou vydává Sodexo a Kerá Beneficientovl ve

Konkrétní seznam BenefitŮ poskytovan_ých. smyslu b 1 zákona č. 159/19Ó9 Sb. póukázku smyslu § 6 odst. 9 písm. d) ZDP umoŽňuje
Partnerem, Kerý je aKuální ke dni uzavření Hoúday 

-pass 
nelze uplatnit samostatně na čerpání Benefltu ve formě moŽnosti uŽÍvání

Smlouw, Wořípří!9h!_rLltSmlouvy. dopravníceniny. tělovýchovných a sportovnhh zařízení nebo ve
Bonu§ Pa§s znamená papír'ovou poukázku, Iniernetová óbjednáura znamená objednávku formě příspěvku na kulturní pořady a sportovní
Kerou vydává 9o.dexo a která Beneflcientojl eenefitu ve prošpěch Beneficienta, Kérou činí akce.
umožňuje Čerpání Benefitu. vp9d_ob§.áolí Beneficlent v zástoupení klienta u paítnera Reklamac€ je uplatnění práva partnera

služby nebo jiného nepeněŽního plnění 1Úhradu prostřednictvím Internétového obchodu partnera vypl,ývaJícího z porušení povinností Sodexo podle

ceny Benefltu). a přl niž bude úhrada ceny Benefitu provedena této smlouw.
Cafeteria znamená elektronicloý _ 9.ystqm, v;ámci systému Cafeteria prostřednictvím Seruer Sodexo znamená centrální server
provozovaný S9dexo umožňujíicí zprostředkování platební brány Sodexo, k němuž má Partner omezený přístup

zaměstnanechých BenefitŮ, Keď je dostupný na internetový' obchod partneía znamená v rámci systému epASS za podmínek uvedených
www.moiebenelty.ea. internetoýý obchod partnera, u něhož je níže, v částl c těchto Vop.
Ceník znamená příslušný ceník (nebo c9ní§) umožněnď hradIt cenu Benefitú prostřednictvim Sodexo je obchodní společnost označená jako
společnostl Sodexo, Kený se vztahuje ke zpŮsobu svstému Cafeteri a. nSodexo" ve Smlouvě.
(zpŮsobům)_ Úhrady ceny Benefitu podle VOP 1n1".n"lor9 portál znamená webové stránky smart pas§_ znamená papírovou poukázku,

akceptovaného (akceptwaných).. Paftnerem. přístupné 
- Ž adresy www.sodexo.cz, Kerou vydává Sodexo a Kerá Beneficientovl ve

AKuální znění Ceníku ke dnl uzavření Smlouw www.muioass.cz nebo jiné ele6ronické adresy smyslu § 6 odst. 9 písm..d) ZDp umožňuje
woří ořílohu č. 1 VOP. určené s6dexo, čerpání Benefitu ve formě moŽnostl vyuŽití
Dárkový Pass znamená papír,ovou poukázku, Kód znamená unikátní kód obsahující 10 znaků, vzdělávacích zařízení.
kterou Wdává sodexo a lčerá Beneficientovl



9mlouva znamená Smlouvu o zprostředkování a vyplývajících ze Smlouyy.
spoluprád písemně uzavřenou mezi sodexo aPartnerem, ry. pRÁvA A povll{NosTl pARTNERA
Smluvní dokumentace je obecné označení pro
jalýkollv z následujících dokumentů nebo Jejlch
celek - Smlouva, t/9P, celilÝ vČďněJejlch příloh, 1. Partner_ se zavazuje, že na úhradu ceny
změn a.dodatků, vpřípadě rozporu mezl Benefitů konkrétnÉ urtengén úé-šmlouvě
ustanoveními smlouvou a ostatní smluvní bude akceptovat postupy upraveňé v těchto
dokumentací a maJí,_ apllkační přednost VoP, kteié byly ve'šmrbuve Řonkr&ně
ustanovení Smlouw. v případě Jlných rozporů v určeny. 3,
rámcl Smluvní dokumentace maJÍ apllkační 2. Partnér se zavazuje, že Beneficientům budepřednostvop. poslq^ovat mlnimál;ě rovné iáctraieni;aioviql Pas§.znamená papír.ovou poukázku, kterou sv,ým ostatním zákazníkům, Keří Čenu
vydává sodexo a která Beneflclentovivesmyslu_ Behefltů hradí :inai, nái i'poóňý poole
§ 6 _odst. 9 písm. d) _zDP umožňuJe čerpání VoP; Partnerseže;ména zavažilě,-ieiiďný
Benefltu ve formě možnosti wužití způsob úhradv cény Benefltu'pbote voi
zdravotnlckých zařkení, včetně možnostl úhrady nebude zatften 'žáanýÁ - 

a'oáátetnym
cenyzdravotniclcých prostředků vydaných ktomu poplatkem nebo jiným omezením, které'se
oprávněnýml osobami. na ostatní způsóuý unráov 

-neublatnt 
pn

ZDP. znamená.zá]<on č. _586/1_992 Sb., o daních porušení téó povinnostl' ra*ňeiem 1ezpřílmu, ve znění pozděJších předpisů. šodexo oprávněnó oo smtouvy óastoupit

tll. pRÁvA A povlN*osTl soDExo 3' 
ři.,,fi'lÉrJ"'áY;JÍJi,o3.'iu'J'X i *'r'iů'j

1. sodexo se zav_azuje, že bude vyvlet činnost r;n:uifi*TJ"iij."}L #l.Tr*.,§'#
popsanou v těchto VoP směřuJkí 

._! tgmu, ratanu x Benefitům poskytnutým Partnerem
aby.měl partner Jako zálemce příležltost nebo Jejlch vadám ánI iest iareroti
uzavír,at smlouvy o prodejl nebo poskytnutí negativňí- důsledky spojené s tákovlmt
BenefltŮ s BeneficlentyJako.zástupcl Klientů. reklamacemi, paÉnér se'závazu;e neúváriet,
cena Benefltů (nebojejich^část) přltom bude že sodexo vzniká jakákoli poviňnost z vadý
hrazena někeým, ze způsobů podle vop] Benefltů, Jlnak 

-bude partner povlneň
keré Jsou konkrétně určeny ve smlouvě, nahradiť sódexo veškerou úJmu wnlklou
U.podle okolností přÍslušnýml Poukázkami, zporušenítétopovlnnosti.
Gpc, epAss nebo v rámcl systému cafeterla. 4, za člnnostl dle této smlouvy se partner

2. sodexo_ se zavazuje člnnost, dle smlouvy zavazuje zaplatlt sodexo sjednáné poplatlry.
er.oJádět s vynaložením veškeré odborné 5. lartnei poúauje, že smíouvu uzavřá ;a'ro
péče,^přl respektorlání a ochraně obchodnír,rh podnlkatb přl Ňém podnlkání, Je seznáinen
záJmů a obchodního tajemswí partnera. se zněním šmluvní ciokumentáče a souhlasí3. dexo .se zavazuJe uveřeJnlt na s ním, Partner se dále zaručuJe, že po celou
Internetovém poftálu lnformace o tom, že dobu trvání této smlouvy tiube oprávněn
Partner .akceptuje Poukázky, ePAss nebo k poskytování těch Benefltů, Keré Jsou ve
GPc yčetn! speclflkace poskytovaných Smlouvě konkrétně uĚny.
Benefltů a přehledu Provozoven (viz přílohy 6. V případě, že Partnei není přímým
č, 2 a 4 Smlouvy) a odkaz na Partnerový dodrvatelem Benefitu, ale - 

poúze 4.
lnternetové stránky a partner s tako{m zprostředkovatelem óenefitu tnapř.
uveřejněním souhlasí. pokud za trvání provozovatel slevového portálu apod.),'ktérý
SmLouvy Partner slolečnostl Sodexo oznámí poslq^uje třetí osoba, a že je to Úr výstovné
změnu vtěchto údajích, promítne sodexo uvedenó ve smlouúě, ptátí pro takového
takovou změnu na Internetový portál bez partnera následujícízvlášiníprávIdla:
zbytečného odkladu. i, partner se závazuie uniožnlt akceptacl4, sodexo není na základě smlouvy pro zvolených způsobú-ťrhrady ceny eenefltu
partnera povlnno provádět Jakékoll Jlné podle těchto vop jen na takové Beneflty
služby než tv, Keré Jsou v těchto VOP iřetích osob, Keré splňuJí podmínky dló
výslovn§ popsány q Jejichž aplikace Je ve těchto voP (např. om'ezeňí Ěenefitů podle
Smlouvě konkrétně určena; porllnnost účelu jednotilvých typů Poukázek);
Sodexo ke zprostředkování přÍ|eŽltosti ii. Partner není povlnen vůči Beneflclentům 5.
uryír{.ní smluv podle odstavce r spočíivá (Kl|entům) 

'nést 
odpovědnost za

výtu§tti .v. zařazenl Partnera do progtamu poskytování Benefitů a jeJkh lwalltu za
umožňuJícího hradlt cenu Benefltů způsoby předpokladu, že zajiŠti aby tuto
dle vop. sodexo zejména není oprávněno odpovědnost v celém rozsahu nesla třetí
anl povinno uzavírat Jménem Partnera osoba, Kerá dodává Beneflt
Jakékoll sm]o!Vy, JejlchŽ předmětem Je zprostředkovaný Partnerem. Ve zbytku
prodej BenefltŮ. platí odst. 3 obdobně.

5. S ohledem na povahu programu
y1o!ňy:bíno úhradu ceny Beneflto způsoby v. TRVÁNÍ, UKoI{Č€NÍAZMĚNYsMLoUvY,
dle VoP Je dohodnuto, že odchylně od INFoRMAČNÍ PovINNosTI
ustanovení § 2450 OZ má Sodexo právo na
provlzl i v případě, že bude člnné jako 1.
zprostředkovatel pro Kllenta, resp.
Beneflclenta, se Kerým Partner uzavře
smlouvu o prodejl nebo posl§/tnutí Benefitu.

6. sodexo nemá nárok na úhradu nákladů
spoJených s poskytováním
zprostředkovatelslcých služeb.

7. Je dohodnuto, Že ustánovení § 2453 a §
2454 Oz se nepoužljí a pro zánlk a ukončení
wájemných yztahů Sodexo a Partnera platí
uďanoveníčl. V odst, 1 a 2 VoP.
S ohledem na povahu programu
umožňujkího úhradu ceny Benefitů způsoby
dle VOP je dohodnuto, že ustanovení §
2446, § 2451 a § 2452 oz se nepouŽUÍ,
Sodexo Je oprávněno přerušit plnění 2.
povlnností mu vypl,ývaJíckh ze Smlouvy či
takovéto plnění odložil Je-li Paftner
v prodlení s plněním jahkhkollv povinností

smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
smlouva může b,ýt ukončena písemnou
dohodou stran nebo písemnou uýpovědí bez
udání d0vodu kterékollv ze stran, Výpovědní
doba činí třl (3) měske a začne běžet od
prvního dne měsí,.ce následujíicího po měsÍ,ci, 6.
ve Kerém byla výpověd' osobně,
doporučenou poštou nebo faxem doručena
druhé straně. V důsledku rnýpovědi zanikaJí
právní vztahy založené Smlouvou a to ode
dne účlnnosti v,ýpovědi. výpověd' smlouvy
se ovšem netýká práv wniklých po dobu
truání Smlouvy, zejména práva Sodexo na 7.
úhradu Jakichkoli Poplatků za služby
poslq/tnuté za období trvání smlouvy.
Sodexo Je oprávněno odstoupit od Smlouvy
s účinky k doručení odstoupení Partnerovi
v případech (i) stanovených zákonem, (li)
těmlto VOP a dále kdy Partner (lil) poruší
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Smlouvu nebo §lto VOP, zejména Podmínky
akceptace a dohodnutý způsob nakládání
s Poukázkami po jejlch akceptacl, (iv)
neoprávněně ohrožuJe název či pověst
Sodexo nebo osob s ním propojených, nebo
(v) zasahuje do duševního Vlastnlctví sodexo
nebo osob s ním propojených. Odstoupení
se nedobýká práv vzniklých za období trvání
Smlouvy.
Sodexo Je oprávněno VoP nebo ceník nebo
Jejich část za doby trvání Smlouvy změnlt,
přičemž v takovém případě platí, žei
l. změněnou Smluvní dokumentacl je

Sodexo povinno odeslat písemně či
elektronicky Partnerovi neJméně 30 dnŮ
před navrhovaným dnem účinnosti;

ll, pokud Partner se změnou nesouhlasí, je
oprávněn Smlouvu vypovědět v souladu
s odstavcem 1 výše, přlčemž Smlouva se
v takovém případě až do ukončení i
nadále řídí původním zněním VOP nebo
Ceníku;

lll.sodexo je oprávněno Smluvní
dokumentacl měnlt Jen v přiměřeném
rozsahu, a to pokud jde o (i) rozsah,
zpúsob, podmínky a vyúčtování služeb
poslrytovaných Sodexo podle Smlouw, (ll)
rozsah Poukázek vydávaných Sodexo
(včetně zavedení nouých typů nebo rušení
stávaJÍckh), (ill) podobu a deslgn
PoukázelÝ GPC a ePAS' (iv) způsoĎy
úhrady ceny Benefit0 popsané ve VOP
(včetně zavedení nových typů nebo rušení
stávaJících), (v) úpravy Ceníku
v návaznosti na \^ívoji inflace, daňové
leglslativy a nákladŮ na provoz systému
umožňující,ch poskýtování
zprostředkovatelslcých sluŽeb podle této
Smlouw, (vl) úpravy v návaznosti na
změny technologle zpracování Poukázek a
GPc (např. nové technické noslče a
zp0soby akceptace) a poslrytování služeb
podle Smlouvy.

Dojdeli k ukončení Smlouvy dohodou nebo
výpovědí podle odst. l nebo odstoupením
podle odst. 2, postupují strany podle
Smlouvy až do okamžiku jejího ukončení.
Partner je oprávněn až do doby ukončení
Smlouvy akceptovat k úhradě cen BenefitŮ
postupy upravené v těchto VOP, Keré bylyve Smlouvě konkrétně určeny (např.
Poukázky). K vyúčtování taKo uhrazených
cen Benefltů doJde po ukončení Smlouvy
postupem podle čl, VI, v případě Poukázek
postupem podle čl. X těchto VoP.
Veškeré informace, Keré si strany poskytly
v průběhu Jednání o uzavření Smlouvý,
považují ve smyslu ustanovení § 1730 odst.2 Oz za důvěrné s výjimkou informací
výslovně určených ke zveřejnění (např.
seznam Provozoven, seznam Benefitů,
nabídky pro účely systému cafeterla apod,);
veškeré lnformace a skutečnostl týkajíicí se
konceptu Wdávání a používání Poukázek,
GPc, ePAssŮ, a systému cafeteria jsou
navíc součástí obchodního tajemství Sodexo.
Obě strany se zavazují zachovávat
mlčenlivost o veškeďch informacích a
skutečnostech ve smyslu první věty tohoto
odstavce, o obsahu smluvní dokumentace,
jakož i o způsobu spolupráce mezi
partnerem a sodexo.
Partner se zavazuje na výzvu Sodexo
pos$nout mu jakékollv rozumně
požadované informace a doklady týkaJící se
plnění povlnností dle Smlouvy. V případě, že
Partner tuto povinnost podstatným
způsobem čl opakovaně poruší, je sodexo
oprávněno od Smlouvy odstoupit,
Partner se zavazuJe sodexo poslq/tnout bez
zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy
přílohy č.2 a 4 Smlouvy velektronické
podobě. Partner je povinen neprodleně
oznámlt společnostl Sodexo písemně
všechny změny, které mohou mít vllv na
plnění podle Smlouvy, zejména cenu a



1. Nejde-li o zprostředkováníformou Poukázek,
vede Sodexo průběžnou eleKronickou 2,
evldencl zprosťedkování dle Smlouvy. Na
eleKronickém účtu Partnera dostupném na
s€rueru sodexo bude Partnerovl k'dlspozlci
průběžné elektronlcké vyúěování erRSS
(bez i s Potvnením platnostl). Vrámcl
systému Cafeteria sodexo pró Partnera
eviduje průběžný přehled zadaných
ObJednávek a Internetových oblednávbk.
V případě, že Partner akceptuje ni úhradu
Beňefltú.GPC, Sodexo pro Paňnera evlduJe
pr0běžný stavJeho GPC konta.

2. V případech dle odst, 1 (s YýJlmkou GPc)
provádí vyúčtování Sodexo elektrontckv vždú
k poslednímu dni příslušného měsíce, i
němž došlo k Potvzení platnosti daného
ePASS nebo Dodání Benefitu v rámcl
systému cafeterla. vŽdy ke skonČení
příslušného kalendářního měsíce současně
dojde k automatlckému generování
Měsíčního souhrnu. V případě GPČ sodexo 3.
generuje Přehled GPC a provádí vyrlčtování
k poslednímu dni příslušného zúčtovacítro
období; zúěovací období Je dohodnuto ve
Sm|ory§ případně Partnérem může b,ýt
změněno _vportálu e-Sodexo. Zpráva'o
vyhotovení Měsíčního souhrnu, resp,
Přehledu GPc (včetně Jeho PDF formátŮ)
bude vždy také doručena na Partnerúv e-
T9il p|o faKuracl uvedený ve Smlouvě,
případně postupem dle čl. V odst. 7.3. Po provedení vyúčtování podle odstavce 2
tohoto Článku Sodexo vystaví Partnerovl 4.
lakturu. (nebo , jednotlivé faktury) na
Poplatek odpovídaJící provizl spoĚčnostl
Sodexo. Součástí faKury je Měsíiční souhrn
(resp. Přehled GPc), Tato faktura bude 5.
zaslána Partnerovl eleKronlcky. Datem
zdanltelného plnění bude pro účely DPH den
generování Měsíčního 

-souhrnu 
(resp,

Přehledu GPC). 6.4. cástka, kterou Sodexo Partnerovi proplatí za
příslušrré e|ASS, resp. rieneflty
zproďředkované v rámcl systému Cafeterláči v rámcl systému GPC, je dána 7.
vyúčtováním podle odstavce 2.5, delo proplatí příslušné ePAss, resp,
Benefity zprostředkované v rámcl systém0

parametry nabízených Benefitů, změny
V údaJích, .dle přílohy č, 2 a 4 

'Smlouvy,

změnu sných identifikačnkh a xontattnícň
údajů, změnu čísla účtu, změnu Provozoven.
změnu 

_ 
Kontaktní osobý, změnu předmětú

pldnikání, Jeho přerušení či ukončení apod.
Kontaktní e-mail pro oznamování změn ;e
lnfo.cz@sodexo.com. Pokud ve Smlouúě
není uvedeno^jinak, Partner souhtasí s tírrn, O.
že sodexo může v souvislosti se smlouvoú
po_užívat_ elektronickou fakturacl, a to (l)
zpřilstupňováním fahur po ' přlhlášeni
Pařtnera do portálu e-Sodexo, neĎo pokud
tak Partner zvolí (ve Smlouvě či pbmocí
pottálu e-Sodexo), (li) zasláním faKui na e-
mail pro fakturaci uvedený Ve Smlouvě. 7.
Partner je povinen určit KontaKní osobu

9 
ogpoyídé za to, že jakákoliv Jeho jednání

ouoou cinena pouze touto Kontaktní osobou,
nebudouli Činěna přímo Partnerem. Partnerje oprávněn měnlt Kontaktní osobu čl její
identifikaČní údaje bez souhlasu Sodexo.
Sodexo není povinno nahradit úJmu
způsobenou vadným zadáním ronta'i<tní
osoby čl jejích ldentifikačních údalů 8.
Partnerem. Partner prohlašuje, že je
opravnen_ posqnout Sodexo osobní údaje
Kontaktních osob, Keré má povlnnost die
VoP předávat, PaÉnerje povlnen si za tímto
účelem průkazně obstarat od KontaKních 1.
osob souhlas s takouýmto zpracováním
jejlch osobních údajů a na \^ýzvu sodexo Jepovinen takovy'to souhlas společnoŠti
sodexo poslq/tnout.

VI. VYÚČTOVÁNÍ
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cafeterla a Gpc bezholovostním převodem vynaložených nákladú spoJenýchna bankovní účet Partnera uvedený ve s uymaúni, náhrady úJmy čl splněnímSmlouv^ě, a to v případě epass, resp. prilbliv spratne 

'pi'nreát;lb ;;iiij ,.Benefitů zprostředkovaných v rámci systéniu 
'áňaáě' 

Srirtouvy, 
' 

a P;vifiá ,ti"i.i l.cafeteria ve lhůtě deseti í1o) praéovních póuinná tvto n;kŇy-;;i;ém''ii,Lnu
!n§ .a v případě systému Č{ ,1e 

.tlgt!. i ;il;jl; . to ve lhůtě Jí k tomu určené(pětl) pracovních dnů od data zoanitetnénó óprii,iinou stíanou. oprávněná strana Je!|l{í-rasrry na poplatek podle odst, 3, - ňóuii,ná-'p*lnné .ti.É ;;'-rřááiňi" u.,cásti B až E Vop stanoví. i<dv vlednotlivýc| iŇcňerio odkladu prokázat wnaloženípřípadech vzniká právo 
'Sodóxo 

na provizl, těchto nákladů.po vznlku není orávo sodexo na provlzl 8. shany nejsou oprávněny bez přeclchozíhodotčeno následnýml okolnostml ve řtahu ňil.irdň; souhlasu druhé strany převéstme, partnerem a Beneficlenůem, s nlmiž-Je bonreáaviv ze smlouvy ni ir*i óbvl 'spojena povlnnost vrátit cenu .Benefi[u 9. bmtouva á vgr vyvórvaji--jen ú''p.aunr
ílapi. reklamace Benefitu, storno záJezduj. 

- 
#9Ě!ti, Keré Jsou v nlch vy1ádřeny, Jakož iprovize bude ve prospěch sodexo-hrazéna pravniíjseokybrvnouciprim'ď.eláióňa.

:i?get,l (bez omezení vye!ýv9jíclch . ó ro. Ň&;-ú; 0) postup dle čl. V odst. 3 nebo1987 odst, 2 Noz) tak. že soaexo při rlrÍérertroňrcÉou tbnt..ártacr'upóru'iu" 
"-vytlčtování a propiácení ooečte proúzi $?#:a . musí být .změny 

'a 
doplňkyfakturovanou dle odst. s i Eastrv šniiuuřiáru.dnučá'prcémné u 

-pooi-í..ne
k proplacení Partneíovi dle o-dst. 4 á óoerá' t..anaml, Jlnak jsou neDlatné,Partnerovl vyplatí tuto éstku sníženou o (i) Řóunez orun P.*n'.r.'únirriř*uuišr[&i ,.provlzi a. (ii) DPH z provize v zákonem Smlouvou lze prominoui pó*.-"'ří.á.e
stanovené výši. formě. Ve.. sriryslu § iZse oZ". Íiunyvytičtování poukázek ie upraveno níže ,Jářr4i z.šfilimťou poJupř'al."i*ni
v ěstl c, čl, x vop. 

',etv 
,ptňtěrl b,íÉ ;};,íř;5; iioÉ.ni

vu. sPotEčNÁ usnrovení ,, B|Tlll1'&iry;" onleone preometu ;r,oury

.r,o,119. 
j: j_.,t.19,. přesvědčen, že. sodexo [r.'#::',iril'Í:'.,i3*i ' oz Přebírají

v konkretnlm pripadě nepostupovalo podle 12. práva a povlnnóstl ze smlouvy (Jako celku
9,t99u. (např. pokud Jde o 

. 
vyúěbvání neúo pó 8ástecn) .0ž. sú;il ň;;i,plt ..Poplatkú), může Partner uplatnit vůčl třďiós;bi. o tirovem-pósióuffiň;& .sodexo Reklamaci, a to za. podmínek pouinňóstí bude sodexo partnera

stanovených vodstavcích 2 až 4.tohoto inrormóuát. Partnerst.brď-portoipĚnr,
článku, přičemž může uplatnitJen eráva tqm pieáerň'-šounlasr a rzdává se práva
uvedená a ustanovení § rszs'a § tsz+ oz ba.iinout-ó*ói,&ď,' fiii; prildlri,
se nepoužljí. postoupeníve smyslu § reg9 Ózi --'-''
partner. Je opráv_něn uplatnit Reklamaci 13. bomněntv wpiWájĚi s iÓq]ď'rsso, rsszpouze bez zbytečného odkladu poté, co a 1995 ;ž"lós?'-ož";jieáÁď-i"íttrie4lstll nebo mohl 

'istlt skutečnostl dlužního úpru a pro.1ňúti- aiunu i. unaw. ědčuJíicí tomu, že Sodexo nepostupovalo pravntm r.Ánu poorá smióury n.ri,Ětřpodle Smlouvy. Reklamaci je možné'podat
(|) 9maLl.em na lnfo.cz@sodexo.com, 

'nebo 
B. PAPÍRovÉ PoUK/ÍZKY(ll) doručením na adresu Sodexo Pass Česká

republika a.s., Radllcká 2, 15o oo Praha 5, Tato část B VoP se na právnívztah mezi sodexopřl uplatnění Reklamace musí partner uuest a- partněrém' uptatni 'póiua ě u. 
-šňlirue

0).Jlfn9 a příjmení, Ii adresu mtta Partňái-zavezal kakceptacl něKerého typupodnlkání, Jell flalcká osoba, nebo název, Poukázek. 
-

IC., adresu sídla, je-ll právnická osoby a dále(ii) jméno. 
-osoby 

uplatňuJÍcí Rékhmacl vItI. PR/íVA A Povlt{NosTl PARTNERA
V z€stoupení Patnera a Její funkcl, (iii) Číslo
nebo Jinou identiflkacl lmJ9uvy,- (lV) 1. PartnersezavazujenarlhraducenyBenefito
srozumltelný popis předmětu n9qqmáce, (vi přuírmat ĚJur<Jz-ři-á li"riÓ-ii"iřriJa.iil] ..podpls o.sgby uplatňující Reklamaci 

'ú 
iroiruzrv poskytovat áinéná"nig,o--a.n.ntv

zastoupení Partnela, (vl) telefonlcké,.popř. vhodnoiě' oápoulciajĚi- čere'-"no-rnlnarniemalbvé spojení pro operativní řbšení noonótě vyznačene ná-pouřá.i.. póuiá.r.Reklamace. musi oýt eérpáňá;pil? ffi;iiĚ:' ' "*
Reklamlce b-ude vyřízena cg 1ejdrjve, z. preo aŘčepiáci ň.třá.ř' ř'pilner povlnenneJpozděJl však 30 dnů od doručeni provést 1ělí rontroru, 'pártň.i-ř'fi;n".
Reklamace společnostl sodexo v souladu brtjrnout pou.e takovou poukázku, kerá Jes odst. 2 tohoto článku. Lhůta pro.opravu^el prěolozen'a u ,e.cl áóov piáiiiálti"ij .idoplnění Reklamace se do' tétó lhůty urailŇ;- oapovíoJ ňrón'eř,ů-i,i.t,řrunezapočítává. Není-li možno Reklamacl vá worrr 

-'louťázky, 
i,áňi 

-i..nóánói].r.
stanovené lh0tě vyřídlt sodexo Partnera razítkem, óĚrem'anl Jňh áiffiĚni; J.lnformuJe _o důvodu a předpokládaném opatřená ocnránnlrr' piu'kv "ř-pr.nLou
termínu vyřízení Reklamace. pártner se v ochrannýcn prvtů iouú)iiy'r,iicl5nĚr'rx.rámci vyřizování Reklamace zavazuje naÓ, '.'
poslrytnout sodexo veškerou rozumňě 3. partner se zavazuje s platným vzorempožadovanou součinnost, Poukázky a přeň-Ňěm- oáňii.lirirn'prrOv rámci reklamace je partner.. oprávněn s.inimř všechny wé zaměstnánce,
|9iťy9t, {v !9a9x9 dodatečně' splnllo prnoaJne jlné ÓÓby,-'-Kere-"ffi; 

"sve povlnnosu podle smlouvy a aby zajistllo provozovnách partneiá poukázt<ý přtjímat
Jejich řádné plnění do budoucna. čl s niml budou lrnax máňipuró'v.í' á rcDnem úhrady příslušné částky-ze sttany oopŇoný za toi i tvto "oióóv"ořoou
sodexo je- den..odepsaní příslušné ,částkY ocňrarrné'prvky 'roukázák k;řób;;t az bankovního účtu sodexo za účelem budou př|ímat iouze platné poudztv. --
převodu na bankovní účet partnera. 4, Jsou-ll 

' ni poukázce vytlšěny doplňujíicíPartner odpovídá Sodexo za všechny_ rljmy, informace o způsoúu jě:rr,'p*-jíii-:.
včetně úlmy nemajetkové, $eré 

'soáexó pártnéi oprauneň řřu,io,it"iiiiuďJri,.lár.u\rzniknou .zporušení jakýchkoliv povlnností v souladú s terIio"iň}"ii"ičěrňl,'ň"írři,-rr
yyp|ývaJíicích ze Smluvní dokumenúce. u.o.poru ,. siňrÓ,]uou.'i'u Ěi.i"l.Í.'ijřJoe
:l|u:li..t"li sTl9uvyj Keré.wniklo právo us.r'páňŇ irip;-ri;;kr;ř;##:j..
na náh|adu újmy (,,oprávněná strana") Je pokud odpovídá platnému úóru-Ěóuiiirv aoprávněna od 

. 
druhé .-strany (,,loviiiáá je póuiřá v souladu se smlouvou. Nadstrana") požadovat též náhradu ričelně iám'ec tono mohou poukázlcý óo.áňou.t i



Al02l04nepovinné prvky (např, logo Kllenta, el§lvalent Poukázek smart Pass, Vltal Pass, ,výčetka Poukáz€k,,, kteýje ořílohou č. 3reklama); takové prvký ne.lsou na Úlmú Řeia" pas., nexi pass nóno ŮÓřá'av ga^ss, s-.Írórr)/] s 
'uvedením 

veškených údaJůPlatnosti Poukázw a lze 1e Použít ve $ejňém 8, xě ani póá'pisu Šrň"r;á;'Óilvá Sodexo nezbytných x provedení vyúčtovánírozsahu jako PoukázkY bez, takÓVých p;1g§-!ii];. "ril, ""ňř]e 
, 
paÉner poukázek, a tuto ,výčetku poukázek,,nePovlnných PrukŮ' Povinen akceptovat jako ekvivalent společnostl Sodexo doručlt společně s'' ii*g rff*,Ť'i.'i'*?.r:ifffi"r*il"ffi FÓutazet nJi- ii*,'.n"'ňiřaay nass. pi,uřair.,iii určenými k vyrlčtování.

il:lť,,T[-::iť:lx*lj riitl,Fii3ií x.wúčrovÁu, §i:Íl" i;ff#ffňT,lil:ŤÍ,* '#?§flvtaitelněvPnačéáém, 1. paÉneJ se zavazuje společnostl To.}9.9 §'iig.[Ť#flrfll'gr.:nnř'*j3;;6, PaÉner Je ohledně každého typu )ňiortr.a[ouanii'ňňi§#"'r'pourázei Ň.6u-o.1i-'' iaone vyplněná ,rl,ýčetkaakcePtované PoukázkY Povinen kaŽoou sóu nhait.prouIrt z raioó á-rcepřóvant rourazr<ý pňřá;ň pnpol.n. k poukázkám, leProvozovnu Vidltelně označlt samoleplcí ;. ýE1- át- 9;;jřr"^;ffifiň 6;,íl §iiri'lp.aňc.o od partnera splněni télolnformaČní nálePkou, Kerou od sodéxo áórueéňi Ě9i,rňěrl'Š"glř'l"'proptaceni. povlnnostipožadovat.obdŽÍ' V PřÍPadě ukonČení SmlouvY Jé řiéto.provlzi.buoe při|očtena"DpH dle 8. Vyúčtovániá proplacení poukázek sodexoPaftner Povlnen takové samoíeP-rcí oráinYcti prauni.ň prěoňs6.--"-"' provede bezhotovostním převodem nainformační nálepky ze všech *,i.ň z. Faňn'er 
':e 

. opáňai 
- poukázky. přuaté 5i-.iii,i,iEJf'p.,tner. uvedený ve SmlouvěProvozoven odstranit bez zbyteČného u niouorŇnacn' próaa"ii-"-Šii,.lr_ .* 6 ih-óiĚ,;&i (10) pracovních dno ode dneodkladu' 

ryrretouani 
--i "Óřr,iái!m -"prooěžně, 

ň;.ňi,jřň"po Je1lch obdžení spolu7, Partner se zavazuje, Že l<aŽdý typ Poukázek ňáioozaě:r uš.i 
" 

á;ÓE;;'lonce. měsíce s řádně,vyplněnou ,výčetkou Poukázeki; tobude akceptovat Wučně' ha úhradu naáieauliónno pá ;řňi,ir.ř-;ři;;$ dané neplatípro poukázky Gastro pass,příslušného Benefitu, |jqlroi UtrraJC Jě i;óiĚó] - í"rr,ářř-"ťJij^' p..rtn.r. s. právó "ňá.liovIzt podle tohoto článkutakoW tYP PoukázkY Podle čl, II.výše urče'n. spoietnóstr só,i*o-pi.!aa ř'rirut"rř.]; á "' iiiL't.J§i #iexo rrzntra vždy okamžlkempartner se zavazule, že s poukázŘami bude piópru..ňi pó ws" ,íóa.re,i jářu, neouae akceptace poukázek na úhradu cenvdále nakládat uíluČně zpŮsoby, Keré 1sJÚ Šo-0!"o pouinno'proplatit. Benefltu ze strany partnera. ó, vt oost. óPředvídané ve'smtouvi 
-ie-if, 'Vgi'-l. l. řJňner je póvin'en ukončit alcettac! druhávětavopplatíobdobně.zeJména je stanoveným 

' 
zp0sóoeň 

- 
PÓLia.eri-o.Í;Úi;;b.rru;ňury, vďkeré 10. provize podle tohoto článku bude vePředkládat sodexo kproplacení; roukázký i,óJi&řv- iá;rĚ řiu-.ij'il#.",l',i ao_o.t prospěch sodexo hrazena zápočtem tak, ženejsou oběživem, a .proto mohou b,ýt uŘÓni.ní iňi,ii,řřffirři nou.n{or.o.t Sodexo přI vyúčtování a proplácení PoukázekPropláceny Pouze ProstřednicwÍm Sodexo a soáexo.rvyúčtorai,i. pi"ňi.lěňizposooern 

9!eěe provizl v příslušné výši z celkovénemohou být PouŽlty Jlným zPŮsobem, Ů"áaerY|, '" tdmt9 čidň; ;il do .(I) ra é$ky proplácených poukázek a partnerovl8, PaÉner se zavazuje Beneflcientovl, Kený oňooaa.u.uŘo;č..i3;Érw;.lroi9_st ,vřtirTiiřr.iirnFenou o (l) provizi a (ll)cenu zakouPených BenefltŮ, resP, jeJÍ ěást, k odstoupení pooÉ ei. vooi.i [j.nto v_op, oiíúl pňřřčurakonem stanovené výši.uhradí Poukázkaml Holld€Y raŠs,-1iowrdii n.řř tiD 1'měsíce oa-áala-'ur<ončení tl. Ustanoveníprocastropass:uskuteČnění rekreace, §. pobýtu nebo a.ňry'."ostatniin-próioó-. n"rl^e3v, 
-'' 

řřáfi;ri'čžní pout<ázek podle odst. 4lezáJezdu, Pokud o to 'eenéndint'pdaoá-á 
Ř.iŽ p.rt,o ,poĚen6rri-soáÓ"o přJdá k rartnerdálěóprávněn podlewévolbv: -Předloží-ll Jména a rodná čísla iieastnirg w-ú,&"riri i ii,ňĚ"",]ř_ň;i}^,jti oouv i.i,óiiiiařrřir.oatosobně na provožovněpobytu anebo záJezdu, Keří maJí b,ýt do uvááene v přeácnózí vcte,':axú i pouřažri ''ffiffi;' "potvzenízahrnutl. nrŇ 

-nli,řr.'. .po]tdffii 
imlouvy, 2,Jeil reglstrovaným zákazníkem

rx. pnÁvn l povINí{osTI soDExo iilbji!fir. 
sodexo Povinno akceptovat l ipóletrorti _y1519..órn ď cá..v'řt

1, soq9xo se.zavazu,e .:,**ií-,é,w4'r;ry*ry:ť*Ffii:diJ§§.T5 ;:*l,r#ffili::ďn. "ProtiPaděláníochrannýmiprvky, páo česu-rópu6irri;,;; ňňřrŤa; ;fiiJ ? poukázkaml uĚnýml k2, sodexo se zavazuje předat Partnerov| platný náállct<,i z, úiď-óo- prainl 
's---imicnov. 

proplacení osobně na velkoobchodnívzor Poukázky a přehled ochranných'prvkú p.ňň", ,e .uua.uje nakládat s Poukázkami §rtijĚřo.sporeenostl MAKRo určené kePoukázkY Při PodPlsu Smlouvy a'dále'vždy_ 1aio s.ceninami, a tedy rj. wiiiňi ió šojri,"""pťura..k, Seznam těchtoPři změně deslgnu nebo ochianných Prvkó jějiČn.oorreouaňi Jo'šóá."ó'pái,i" uró"e vĚxooocňčinicn středisek je k dlspozlclPoukázkY, Přlčemž tato změna záleií vždy na ióóóuv, ttgr." 1",i, . ňř'řr5ňrá)u cenin na webu společnostl MAKR.výlučném uvážení Sodexo. Sodexo se roúněž Ú,i";), v prhade, 
-zj -eaiiÓ-'ooručule 

www.makro.cz;zavazuJe Partnerovi Předat Potřebný Počet spoleénosti 'Šideó po-uráJr.v'-postou, .p.o 3.Je_ll reglstrovaným zákazníkem Bldvestsamoleplcích informačních nálepek' podle úiěiv oost, 2 a 3 se tařově- pouraxv Qech RerČI,VIII odst, s výše a seznam nominálních ňÓ"ázrlr-iá pr.a.ne-iiz'ři'atu poaaňi pieoat póiir<Ž?|§ ,?J.fu *'i'l|ii.*ilhodnot Poukázek Platný ke dnl předání. i.,ueoóné., n.'póst 
"rr,i "litrr. 

* 
9sobně k přepravě zástupcl společnosti3, Sodexo se zavazuje Partnerovi proplácet s. soáéio neoopovíriá iá piloiJňširaty neoo Bidvest v iámcl dlstrlbuce zboží BldvestPouze úPlné a Platné PoukázkY, kieré bYlY úoŇ.asŘPóutá,ir.'"" ino#ň, :.:rcn do provozoven paÉnera - vtakovémPartnerem vProvozovnách řádně Př|JáIY přépravy a Partnerovl pioptatí iouze případ8 

--není 
povlnen vyplňovatnejpozděJl do ukončení Smlouvy na únráaů šrúiécnÉ oi,ori..ě'-i,o,jtairv]"'il' priroaoe ,,uýčetku Poukázek,.ceny Benef|to a Keré bYlY Předloženy nerouludr.,e.l tio4i ,rJŇili u! "uyč.t . ll. partner Je oprávněn vollt následuiící

ilíň...tjJ,:o'.cení 
vsouladu se Smluvňí Poukázek' 9 9á.*d9lýri-P;utizr<amr rc vartanty lrojtacení Poukázek (alolóný

4. yrynguéňi!,o no,,d.,,1T, _ i§rffi[,1Í9lř,;'iifil.f .lfi,Eůti í!',ř?.t.Ťtrjj;:wÍtir,grutl, sodexo se zavazuje informovat Kllenty, Že břebčítání i;ň;ázjei ň;;ě;e .řár.tnorti podle bodu 4 nrze;:Poukázka není směnitelná za hotovolt, a ŠÓÓ"o. od okamžiku,'kdv soáL"ÓÉrr.arry l,bezhotovostním převodem na bankovníto anl V Přhadě storna PobYtu nebo zaďané Ř- ,J"rr*Ň 
^9'o,á,-lř' pouinnó rieét iátneia uvedený ve Smlouvě vezálezdu, zajistit bezpéčné .áŘiáoari i Ó,iĚzkami po lhůtě pětl (5) pracovních dn6 ode dne5, sodexo sl Whrazuje Právo vYdávat další rypy ."io, ooou p.cu* iějřn'lňá.""?i?. Jejich obdržení spolu s řádně vyplněnoupoukázek slouŽÍcí také k Úhradě ste:nýtň o, sooJxo rc' povinn'o' eaňneióvi'proplatit ,rnýčetkou Poukázek.;sluŽeb jako současně vydávané 

-ýpy pil;- 'ňrřá.6'- r{i.e 
= Jrót*..e z."'' n-óišř":rtl přl předání poukázekpoukázek. pokud bude na takor,nýchto daÉĚň náňner."1 v soulabu se smtouvou.ióukézky společnostl sodexo za dodĚenítypech poukázek Jednoznačně uvedeno, že nesri urt 

'ŇĚiě;ř;i';šryr'p.i.rraxv, 
Ó!ářňicřpoominekdlevop;je možné je akceptovat Jako ekvlválent tteie tsou 1i2znénodnocáný úr.iňiji.Znj s.ř#.iiil"ř;oltu u společnostlMAKRoněkterého typu Poukázek pódle těchto voe súoléňu, .ě' iii;F;g; t1ij J.i'i:žiivh. it] - 
ňii 

-,i]óó}ii, 
doručení ,výčetkya sodexo o tom Partnera Předem lnformuJe, razňkem ,,neilatnď ei' iiií iňei,''ojnocenv poukázek, spolu s poukázkaml kJsou sodexo l PaÉner povinni s nlmi jinak neŽ 

"poá. -er. 
vr]l iirt.-'i'v6p, n.nr proplacení společnosti MAKRo, přlčemžnakládat za Podmínek, 

'Keré 
Smlouva Šoáóxo. povtnno proplatlt. soo""o Je takto přlznaný kredlt Jsou oprávněnistanoví pro nahrazovaný typ Poukázky. opiauntnď 

- 
porář"i ;ffi; ;ř;9r.. k čerpat držltelé zákaznlclcých karet6, Ke dni PodPlsu smlouw vydává'Sodexo piópňceni bória"ir'ař-aJ'--ůplneno MAKR9, kteří zastupují partnera naPoukázkY Flexi Pass, které. lze_ použít ke b,oseiiáni nÚ,ro'iaĚ.rirtu1" iáa.*ni, z. základě reglstrace partnera u MAKR.:stejnému riČelu Jako Poukgzw 9m9rt rass, Fii,řixv 'pieJr"ze;é-kfi;ffiřňili u.au 4. bezhotovostním převodem na bankovníVltal Pass, Relax Pass nebo Hollday Pasi v poetu,'ŇaligJÉi.;Íi',Í,;řj;ii""rol.y účetspolečnostl Bldvest, atoza účelemPouze za PodmínkY, že Je to na Poukázce Jinbu oóobou .ii $aó tipáani óorrá úňiáali-ěi"i:ncth či potencionálníchFlexl Pass výslovně uvedeno, Partner uvede. 99 , "w8.[v 

--nour.a.er" 
pohledávek společnostl Bldvest za7. !e g1l podpl.su Smlouvy dále vydává Sodexo nesprávné CI ňé,iplne ,iááÍ",--''' partnerem.poukázky Dárkový pass a Bonus pass, keré 7. padner ie póvinen 'v 

souvislosti ..s ill.v případě hotovostního propláceníJe partner povlnen akceptovat také jako vyúčtovánim póu[ai& 'uvpiriř''iormurař 
poukázekvyplatísodexopříslušnoučástku



A/02/04
Pouze niŽe uvedeným osobám, které na běžné ceně Benefitu, kterou partner s\,ým předplsů.

ffibTi:ái#"_!1',lilil,,ii"iř!ř'*. ,ffi?í[*;.; řilÍ.i'" ň.ffi ,ietu:.: u z. š;ž;fi** zavazu:e partnerovl proplácet
jménem uzavřel se-Š9o9"9 si,lbirr,'iJ z, ĚĚi akceptací konkrďního epAss Je. 

partner B3i,',!.a!"r.';5; ,|,o,i.%Ť fl'oil:základě nÉ, Předkládá Poukázký poi,lnen Ó."ert ióňr,,iói, jóňo--pratnosti a ukončení smlouvy.k ProPlacenÍ; Pravosti prostřeanicwim- Šěriri, soae"o, s. právo ňa-piovlzi dle tohoto článku ranlká2,statutárnímu orgánu či členovi i.r,nd ';-k-iř;8j. ii:.irň"póň,ň'Jň? 
- 

,piL"tiáltii",jo.xo automatlcky u každéhostatutiárního orgánu korporace-partnera, |tátnosti, rtere partneiliisrl ÓJ..aani xoau epAss, u něhož došlo k powzení platnostl.kený uzavřel se sodexo smlouvu, ná il' server sodexo piirtrpnv zzákladě niž předkládá 
. 
nourázký 

_ X húo,//,9-.-qnÓ..oiĚřĚi§ry..rr""'n.bo v D. cÁFETERIAproplacení, pokud je.1eho oprávnění pm-.aě-přJd.rffiŇiffiného telefonu
Patrné z aktuálnílro záPisu v ob|hodním b-istr"ali^q"rtryiŽřřa"v JiŠiii.e ná i.i rato část D vop se na právnírrztah mezi Sodexorejstříku Partnera (nebo PředloŽÍoriglnál Eíáo. ++zonnazgzs. poúzóňim platnostl a pártňěó'ňplaiňí poruo ve smlouvě paÉnerplatného rozhodnutí Partirera o takŇém Ó"érri. Šoa-.řÍ;;;j ;;fii'; !ává .tar1 

projevil zájem ó účast v systému cafeterla,oprávnění); Partn^erovl pokyn, aby Beneflcientovl posMl
3, KontaKní osobě; nebo senent, kt!r-' jé ;á*d ;ilši spo1en. xrv. svsrÉu .AFETERIA4,Člověku, Kerého Partner sodexo označil Ěáňnei se iaé, ,á*ilri. piilr-out pou." AFoR'yzpRosrŘtorovÁníJlko oprávněného kpřer,zetí hotovosti takový epnss, :en;Í- pi;iiió$ dosudPřl ProPlácenÍ Poukázek a uclělll mu ň"uplýnurá.'oÓ. ÓĚiň-ortr"Óř,niŠ ouae ňá 1. společno§t Sodexo vrámcl systému
il'f.T,lťr,,i:l'.t"ll.Xh,iáffi?'iE ;$i-;ň;;;ó"Hi;'klř na jeho carete,iá-- po.skyt9le - p"tň;;ó;
moclsóoéxooezoarlaan8oznáriu'"'' g. b-.,.tn", ." .zavaz_uJe s platným vzorem i3!"#ň:ť."il1;:..ý:li*l,Žts 't ll ';iV, V PříPadě ProPlácení Poukázek eŇs. seznámitJEir!, §.e''p'ri.ounity a poskytuje prostor pro nabídku:sPoleČností MAKRo se Paťtner zavazuJe á.ěstnunce, přípaoně'jiňé Ó.Jov, g_.f i-uičIúi-n''-"'.genento poskytovanýchPředat k ProPlacení PoukázkY v celkoúé ouáou u PioúoŽovnách'partneia. epASS partnerem, přlč€mžvtakovém případěJenominální hodnotě alesPoň 8,000,- Kč. piiin 

'at 
oo. zanainirl,"za' Éinn-órt tc.nto Sodexo oprávněno na základě požadavkuPředá-ll Partner Poukázký v nižší hoáno§ ósón oapovioá iJňn;;:' 

* """" 
Kllenta žasílat partnerovi obJednávlvsodexo z Částky urČené k ProPlacen? 4. Partner se zavazuje na Server Sodexo nabhených Benefltg a partner se zavazuieodečte manipulační poplatek ve'v'ýši too,- vstuo9yaJ. pouze iod srý, ňdin;ňfr tjílilóilii.re Benefity dodávat přínioKč přl hodnotě menší než 5,0OO,- rč, nebb uZúhersrýrri:mene,i á nóém. '- Beneflcientům; nebo70,- KČ Přl hodnotě v rozmezÍ 5.o0b,- Kč 5. Párt.ei ř žád;ě, pňp.ac 

'nini 
oprávněn ii, přímého přístupu k InternelovémuaŽ7,999,-KČ, přiistupy na server'so'oexo výu}Ívat ilným bucnoai ď.ftn.ra, přlčemž vtakovémV, Pro hotovostní proplácení Je Partner dále Žoůso-olm n.z wúinl-iio"cřéňiňrauósti_. prrp.á3- se-'pařtner zavazu,e umožnltPovlnendodžetnásledující.Pravldlal. .. p'iatnosti ePAss: partner neni "opravňeň 6;ffiňň.,řň, činlt Internetové1, PoukázkY lze ProPlácet jednorázově b'.ouáoet. iaárÉ ,Ň.iqu3-"árár,y oo óň:ěiii'i"r.v Benefltů nabízenýchPouze do maxlmální \^ýŠe stanovené jakéhokoll progi'uróuéňo vybavení v hternetóvém obchodě partnera.flnanČním llmitem Platným pro i,rn*ÉnéÉo n. $;1.'soň; . 2. Na zákiadě smlouvy uzavřenéJednotlivé ProvozovnY Sodexo, 6. Pa]tner se .?ay+u!e, že 

-epAs! 
_bude prostreaňŇim obJednávky nebo2, k zallŠtění dostateČné výše hotovosti na aicéptovat výtučně 'ná riniaou p}isusneňó i;ň;ř,ř'"" obJednávky wnlknePokladně ProvozovnY sodexo se Partner aenehtu, tlénói .itn oJ j.-ěpÁŠi_urt.n, Beneflclentovl právo na plnění od partnerazavazuje nahlásit PoŽadavek na seznam-aeňerrtů, ijěřni orr.oé p.,t*, ve formě ooáání obJednaného Benefltu.proplacení Poukázek V hotovostl akceDtuje erass, aŘu'átní re onl uzáviéňi iřzsi-"'i.aÍ-nir.v Dodání obJednanýchPřísluŠné Provozovně Sodexo neJméně s,nlóurý tveethď 

--olilšři 
poomíner geilnto' iii zprostřeorování formouJeden Pracovní den předem v případě, posrytnutí Ďeneiiúl w.ři'irn.ňř-'i"' ,i qTjliil".r"'r.ostavec 1 bod i. rnýše) aže áístka k proplacení má přesáňnoui šmlóury. forinou InternLtovych obJednávek (odstavecČástku urČenou pro jednotlivé 7. Při ahrádě cen Beneflto pomocí ePAss platí 1 bod ll. Výše) stanovíčl, )(V,ProvozovnYSodexo, obdobně garance oostupnoJti áié čl.')ť 3. zvoll|-1i paňň6ive smlouvě zprostředkovánípřIčemž výše uvedených llmit0 a částekje oást, s.

k dohledání na www.sodexo_benefltv,cz . ". formou ObJednávek, poslrytne Sodexo
yJednotllv,ých p.oň.o",1Eň-Ťřfi",o xrr. pnÁvlnpovlNt{osTlsoDExA ;§$:J§t;}i 'r'ilťH"Ť;ťr§ 'S:'.:";
ProPlácenY Pouze bankovním Převodeňr. 1. sodexo se zava,,]!e provozovat elektronický ;;bídl|' br6'l cena Benefitp, Kerá Jevi, Sodexo vYstaví Partnerovl daňorný wstém umožňuiřÍi fis&áňi;i,ňšš, _vče9É ióň.tň'a J .rpr.a a tedy l obsahuje nákladydoklad, Datem uskutečnění zdanltelnéhó niožnosti partnéra zís-kat ke k 

-rirjňil; 
ř"iJijliu"ÉJí.otu Beneficientovl v rámclplnění pro účely daně z přidané hodnoty epAss potvzení prat*sii. ceské republiky, v případě internetovéhoJe den zPracování Poukázek k ProPlacenÍ v 2, Sodexo_se zaua.Ůie predát paftnerovi platný obchodu se cena zboží za doručení řídísystému sodexo, Není-ll při předání \rzor epAss ve ?ormátu roi á 

-srvs pri pravidly lnternetového obchodu, poDisPoukázek k proplacení vystaven daňo\^ý podpisu smlouw á ojĚ Úoviri^.re'ne 6.i.ňih oiiá]iiil',iil'š"6il#"].i.ť;doklad, obdrŽÍ Partner P9tvzg6[ 9 pigy26i1 ioabuy neoo ocňranných pr_[ú'eďÁss. bude doplněn vhodným llustračnímPoukázek a daňorný doklad Je mu zaslán 3. Sodexó ,ájrrti páňň.iÓ"i"ptr.ř'ÓiLtrp n. materiálem speclfikovaným v ořlloze č. 2poŠtou, nebo elektronlcky, pokud Ve servir soaexo pr. .;"ě6i 'pĚinostr a smlouw. Sodexo zařadí řádně poslcytnutouSmlouvě uvedl e,mall Pro fakturaci. Pokud pravosti epAss á při!;tup ná áĚrtronrcr<y ňáňllrij piň*ř do katalogu v systémujsou Poukázky předkládány k proplacení iičet ap tr. 
-Ýr -. "raclI[ pJrtňáióu rcnó cai;dil ;;ilřil. k 1. dnl náslecluiícíhospolečnostl MAKRo, obdží iartner jedlnečné uziuutér.Ře iržno;H;ř. kalendařníno'měsice ojl.Jil ffii#i'ili;Potvnení o Přewetí Poukázek od +. 3odexo se_ zavazui! zalistit partn_erovl aby Beneflclent mohl Jednoduše asPoleČnostlMAKRojednalÍicÍJakozástupce příistup na server sódexo v režtmu z+noa. srórurřěinÉ-iádat v systému cafeteriasodexo, Pokud jsou Poukiázlry předkládány itenné/z. ani v úánu, wjru 

-nuiuvtnv.ri 
ioáa*.r ň. ói,.anauru Benefltu.k ProPlacenízástuPcl sPoleČnostl Bldvest, přestáVek, sloužncÉň ř'orjiáuď. a-ňúalia.l +. žvolrt-rl partneiie Smlouvě zprostředkováníobdŽÍ Partner potvŽení o převzetí Šerveru Šodexo. sodex,; se zavázule o formou Intel.r,etonycr, obJednávelg poslrytnePoukázek od sPoleČnostl Bidvest JednaJící ptánovanýiň-- 

- 
pr.ňiuiiá.ň- -iniirmouat 

společnosti Sodexo elektronlcky na e_mallJako zástuPce sodexo, Partnera 
' .P.Ň -- 

Š' iři (.3i a;rí.- ;Gde]rň; Širirouue ne1pozděj| při podpisu

c. E-pA§s i[íri}:& pÉ,P?lT',,fi'*'#..ftffii ;ilffiš *,rr.-e*rlřr;,;r'.x
Tato část c vop se na právní wtah mezl sodexo ,. g?:X1""ťl|iliu;e 

_ zalistit nezbytné ['#ji",jri'f-fiffi,trÓliť';-T"ása Partnerem uPlatni Pokud se ve Smlouvě proškolení personarř-paňáia v' outastt katalogu vsystému cafeterla neJdříve k 1.

!ffi "u"'l k akcePtacl plateb pomocí bowzení pniňosti . ř.r.rti ěi,nsd. o11 ňilreagffi kalendářního měsíce od

xr. pnÁvn l povl*NosTl 'ARTNERA 
xrrr. wúčrovÁní 'Ól1',.'.?'ÍTizTl;.,'iřrŤů"i'iiJlr'J'H

Internetové obchody Paňnera za Účelem

1. PaÉner se zav€zuje na rlhradu_cenv_Bellff! ff[§i.ffJ;;i.!.,tů"§:ťň.rĚiš3 u. ů'''nť,|;§gdÓ!.r,.:*:l*g;,- ;;PřUÍmat ePAss ajako Protihodnotu za ePAss niaoit prwizi 
..z každého 'áŘióplovaneno 

Internetové obJednávky se partner zavazu,eBeneflclentúm Posk)^ovat qenďity v ePASS ub ,9ši ote c.-ňňr-.rtuirň'inó re onr umožnlt Benefltlentům provést InternetovouhodnotěodPovídalkÍcelénomlnálníhodnotě vydání_poúáení ňňinórti-iĚio pr*ia ou:eanjvru J--hradit cenu obJednanéhoePAss, Nominá|ní hodnota ePAss odPovídá bude přlpočtena oilr ai" pratnvcri-priunÉň Bó;nň'ř.rť.jnlctvím systému Cafeteria,



^/02/04
přiČemŽ termíny a zpŮsob Dodání se řídí se Partner,zavazuje upravit webové stránky Internetového obchodu partnera mělpravldly Partnera zveřeJněnými Internetového Ób'cdfi-i;;ril; tak, abý óňeilĚ;ň;.ost zadat takové údale, abyV Interneiovém obchodu Partnéra 

' v sen9!tv, :.:IČňi 
--i.ň,i -" rr. hradit z nich bylo zřejmé, že InteřnetovouokamŽlku uČiněnÍInternetové objednávky. p.rtr.ái,l.viň - 

ivrteňr'' caďĚrn, tyty objednáVku člní v zastoupení Kllenta a cena
)'.pRÁvAApovlNNosTl.ARTNERA !,iffi::.8i!:l'tr 3s 

.,Tx.í:l. #JrZ ;g:nnn;ni*t[**.JJfr:l!
1. Paftner se zavazuJe nabídkYile čl, xIV odst, ilť;ji;!.i'ř.-§' ;:!fi;l§n..1,,jJÍ:fl fi;Ť[tT,íUí!;;i; ,J;,TňťHťtrťff§

3a4bezzbYteČnéhoodkladuaktuallzovat ,ÓÓiiá-Šluiěo,.i.jř"n:"Ž,rii'způsot a r úirraoě ceny prostřednlctvím svstémutalÝ abY vŽdY odPovídalY skuteČnostl. ooJmínky oooairi'á-upámóúani prau_ z cafeteria, neumožňoval BeneflilentovlPartner je Povlnen V dostateČném předstihu ÓaooueoÁoÓ--iá 
".ov''-rrř'iirchodními úhradu ceny prostřednlcwím wstému15 (Patnáctl) dnO před plánovanou oóáriňř..ip.,in.r..'-' cafeterla v příiladě, nebude-li z InteinetovéaKualizací nabídkY Podle Čl, xIV odst.3 9. bartnerovl vzniká vůči Klientovi právo na obJednávky zřelmé, že,l Beneflcient člní vlnformovat Sodexo na e,mall uvedený za úhradu ceny B.r9iil ;ňržlŘ;,ň oóoani ;óřil;;ř irienta. v případě porušenítímto ÚČelem ve Smlouvě o takov'ýchto Ě.r$ay, a tó ue wsi -eř+ěné-v otamžiru 6ň6?u*il partnera neodpovídá Sodexozměnách, abY Sodexo mohlo uPravlt katalog úeirai'óojádni;6 -;;HH 

Gfe.lela, iJ 
---rňra*ort 

.plateb provedenýcha změnu komunlkovat Kllent0m, V PříPadě ,.*. ,*rejru;é"' u' ,iři#rru učlnění prostřednlctvím systému cafeterla.Benefltů, Keré lze objednávat pitnio z iňřórnetove Ó.lráára"riv. 2, Veškeré právní wtahy týkaJící se DodáníInternetového obchodu Partnera, je JeJlch ro. Ďo;oe-ri r záňiru snílouvy uzavřené na oblednanéhó senefttu, včetně z tohokatalog aktuallzován Přímo Partnerem. 
- - .aiÉ9i óii;lii,áró'-"'á "'ř,it"rn.,oué 

,yó|ifuďtřř práv a povinností partnera,2, ceny Beneflto nabízených formou Óoi'.onarrvli,ri',iái :.lř,i, .plncnir,.Jé Říl6]íď'á''ipi.nclenta, Jako Jsou např.objednávek budou Partnerem uváděnY Jako Ěáhne, povinen ňefiroote'ně jraút ,.rlár..ě, 
-řuoou 

od okamžlku iehokoneČné (vPřhadě Partnerů, Keří' jsou ,poi.tnoru "#řáro "éř,i'="=aotceneno. 
oblednáni'předmětem rrztahu mezl těinitoPlátci DPH, VČetně DPH), i'artner není Ď!ňentu, . to oóinótou*inB na'bankovní suirlerty. N'árok na náhradu úJmy lrzniklé voPrávněn Jakkoliv navýŠlt JeJich cenu Pro ÚÉi společnosti soJe*o - č, ._ ú, ;ó;i;.;Ři; póiu!.ni povlnností partnera dle

ffi'*fflJi.,.ů?,t!,"r.,Jil$ 
" 
3;J"lffi rzrgzsoóiiiŽióo,'popr]-inř,:e*'u,ceŇ teii""§ilr,ii,,i' ;s.Ř- ;úi;, 6i;ňř té;

Plictr naoíoxoú alei.]ňenou v elektronickém 
ix9' společnost Sodexo.

systému cafeterla. xvl. pnÁvl l povINNosTI soDExA E.GPC3. PaÉner sl Je vědom zásadního v,ýznamu
garance dostupnosti a ceny BenefltŮ 1. sodexo se zavlzule provozovat sy_stém Tato část E VoP se na právnírráah mezi sodexonabkených formou oblednávek ňebo ePASS, careieriu talí ábý 

-- 
umoznoval a partnerem uplatní, pokud se ve SmlouvěV PříPadě oPakovaného (VÍce než jedenkrát) .piosti.orouař'r6rrou-ÓL1.onaie6 resp, partner zavázal k akceptacl Gpc.nedodžení dostupnosti, _ceny čl jjnýcň Inte,nóiówčň - ;bÉříJ;ř;'" WmaVla§tností nabízeného Benefltu zveřelněných nezovtnýcň piesta*fiffitil r opra'úe á xx. pnÁvl n povINNosTI 

'ARTNEM
v systému cafeterla v době 

-učlnění 
artúáttáci sv.tem, čáreteiň. 

'-'' "
objednávky, resp, generování ePAss je 2. sod-exo se zavazuje uhradlt Pařtnerovi za 1. PaÉner se zavazu(epřiJímat GPC na úhraduPaftner povlnen uhradlt spoleČnosti Sodexo Kllenta cenu. aenlntÚ, n;- Í<Ěř .wnirn ceny Benefltů zakoupených v Provozovně,smluvní pokutu Ve \ďŠi 10000,- KČ (ďovy: na,tneroui |iauÓ""irňi"rr'el'ivřart._g,. ve Keré Je umístěn GPC termlnál. Jakódeset tisíc korun Českých) za druhé a'každé to až,do gártrv, rt"Óřri iiráni pro ,ieáv piotiňoon.,1t, 

-' .. partner zavazuJedalŠÍ takové PoruŠenÍ, Současně je sodexo ÚrJueto transá'kce. ryňraiánou pió aanenó ffi;ň;;;iň pos*ovat Benefltvoprávněno od této Smlouvy písemně g"nencienta u 

'rté.; 
d;;t ri..''- v hodnotě odpovídaJící ceně Benefltúodstouplt.

4, ý oříp;!Ě . zprostřeclkování formou xvrr. wúčrovÁní 2, ['.X?Í1'l|filť'Íjlflj[:i.';, partner seInterneto\^ých objednávek se z PrlnciPlelnícn 
^_.^; "^ _":" 

-__ 
_" zavazulé, že Beneflclentom užívaJícímdovodo fungování lnternetovýclr obcňodŮ na 1, Vyričtování . Benefitů zprostředkovanýcr, i,jňiiď cŘ ouo. poslq^ovat stelnésortimentPartneraV Internetovémobchodu vrámci systému Čár"teri."iě-iioia. vr. ý z..riaióni jiřo aenenctentpm užívaJícímPaÉnera neYáahuJí ujedn.íní.o d:*ypjg*i 

9iinlae, ie páň.o ,;il;. -r,,áč iirorJoó 'r,ii..".iti eJ!}i pass, u. zeJména nebudezboŽÍ v nabídce a uPozorňování na změny na ,táne-g€něiři.ná-áČrŮtři'.il.a*ny účto";i- a-oJiiěcny poplatek za platbuPlatnoďl nabídkY a zboŽÍ,. Benefit v poo_ooe inoZi-sen;ficlento]vi (např. pomocí Gpc, za1lstí dostatečný počet Gpc5, Partner se zavazuje, Že ceny Benefit0 z oůvoaú 1patne 
-loÓ"-i]"'oaniiti,i.,ti 

6...mp b;; aósazeni srovnatelné rychlostlnab2ených formou oblednávek budou po přeweti) . ,bóli-se-urati lártnĚr.oul, 1. aúrovněobsluhy.dobu zařazení BenefitŮ do sYstému Cafeteila iartner'povinen vrát-it fil.$Ó.ii sodexo 3. V případě, že partner plánu,e zřídit novoushodné nebo niŽŠÍ neŽ cenY nabkené Jeho cenl uhrazenou spótitnostitooexo za próvďzovňu s cpc terminálem čl provozovatPartnerem mimo systém Cafeterla (Ev. kbntado.3o(třřJtuái,ooáoÉrrlr]d| ;*řěrci.fi.ál (atolvpřípadě,žese
Pultové cenY), se takové .Ňl;ihi Ě,řř.ěióú.- ort tni Jedná o výměnu za dosavadní Gpc6, Pokud Partner nebude schoPen dodat nárhaý s trm siopňě. 1.*póbi..,"aopr,.r.; termlnál), je povtnen o tom bez zbytečnéhoBeneflt dle objednávkY, 

^ 
je. povlnen ponese Partner,'póxuo ř tbmúiÓ'nivracen? oor,iáou'" 'ňd.inne lnformovat SodexoneProdleně nabídnout Beneflclentovl zboží iboží aoloe vrce neí peiriá| ;--priiĚiil iii il;il;...j['ě's ním na podmínkách Jehoa/nebo službu...stejné nebo vyšší kva|ity a měsíco u sen"n.iěn[ď-'boiňai"řn n oo a6lvace,stejné Či nlŽŠÍ cenY, S touto změnou tenoi xriěnta iÓ;;Ó,t .Íkfiiy'#íněné v 4. v přhadě, že paÉner hodlá ukončlt čl naobJednávkY musí nlcméně souhlasit předchozí 

"ěťě 
;ňĚ6ě páii.ěí . š'.o.- a ooui áélsi-so dní přerušit člnnost vBeneficlent, Jakož l sodexo Jednalkí Jako šodexo se porusiú riienta-a'éon.i ňa||auu. 

';*..ňš 
s ó'pc terminátem nebo ukončltzástuPce Kllenta, Jlnak ke 

- 
zniěně 2. Partňer s_e,.zavazuje nrált spol!čnosti !i;dóil ojir so dní přerušlt akceptaciobJednávkY nedoJde. V případě, že Partner sooexó mciitnE-pil'i;t"k;;'řorňiď proutre GpC v takové irovozovne, Je povinen o tomporuŠÍ povlnnost náhradní nabídky ve smyslu za ÚČast y systemu'Ó'Řiň, i io ve výš bez zbytečného odkladu phemně lnformovatPrvní větY tohoto odstavce,' přípabně dle Ceníku' zcelioue-- cónv 

'-eenefítů il6*]-il;6'se se společností SodexonevYslovÍji se změnou objednávkY sóuhlas zprostieorovanýiň-"u'-p.ňiói. 'rorrou 
oonóonoJtnipoomínkáchjehodea*lvace.Beneflcient či Sodexo, je sodexo oprávněna objednávek.a íntel9tw.i.óoj99rň;il';; s. Ě.iiřli"!l"Lí!.u:. dodržovat následujícíod smlouw založené _ obJednávkou oaňý rabnaářní mesic. ( ietó-Éáice ouoe podmínky akceptace:odstouPlt, V PříPadě Že Partner. poruší připbčítána oprr áĚ iráfiý.n 

- praw.ň ;, Ě;il;i l. řouin.n vždy vyžádat zadáníPovlnnost náhradní nabírdky ve smyslu' první iréapso, právo na Ňlriřiiiiá|rámzr.em -'iiN "-Řóil,"'Lo.z. 
1o. o podllmltnívětY tohoto odstavce, le současné poúlnen ,aoá'ni- ooJěanáuÚ-"n.uo"'-riěr.toue bezkontaktníplatbu,uhradlt sodexo smluvnípokutu ve výšl 10 objednávky. b.vpřípadě, kdy ověření PIN kódu není000,- KČ (slovY: deset tlsíc korun čeŠkých) 3. Spíatnost.' faktury na poplatek 

. 
podle ,ózňě, 

-je'-í,artner 
povlnen požádat

' i:*.,.llr'.i§uJil9lfi'ffiffiir:5Tffiilili šplatnostfakturyoleii. vroo-stavcei. 
- 

$g*q p;...i_óĚč_i;,,,irňau-řji-.:iiř
Ben€fitu souvlselki ta6 jaro.;sou ýto_služby xvrrr. pnÁvrí posnvení ,i3# 

lÍri'i:§lÍrTť'.J3lT';, 
** o.poskytovány třetím stranám, Keré 1soú .^^ .._, ..-__ 

- 
"- ^ . výše uiripáác neúspěšného průběhupřímýml zákazníky Partnera. 

^I[:_ 
Óť 1. !k3l.t Jsou si Vědomytoho, že objednávky ňl,Žňotov;stňř--platov anebo v případěsluŽbY zeJména zahrnují: Př|stup na a tnteinetove ÓÚdJÁair-rv 'Ň -Ěň.n.r.nt 

nesouniasňiňo podpisu džitele Grczákaznlckou lnfollnku, sledování Žá§lky, lménám a u ,aúupeni kriěnta i ue iuoj ;i,il;;;-';;".zuje nepři,mout takovouzasílánÍ informací o exPedici zboŽi, -prospěcn 
ve smystu i tlel oI ď onteae, oé.nótouortnr pĚiou;

reklamaČnísluŽbY atd, na tuto skutečnost-se paňnái Ávazuie c. panner se djĚ nao rámec povlnností dle8. Za ÚČelem učiněníInternetových obJednávek zajistit, aby u iamii narupl-pióiir.JlliŇiiň - pĚ,ii, á.-á il'i,yse zavazule, že nepř'me



6.

bezhotovostní platbu pomocí GPc
na úhradu Benefitu V případě, pokud
i. předložená GPC není platná či je zjevně

pozměněná, padělaná anebo i ní bytojlnýT zpúsobem neoprávněné
nakládáno,

ll. džitel po předložení GPc odmítne
předložlt na vrrzvu Paftnera doklad
totoŽnosti, nebo

ili.předložená GPC byla vydaná na jinou 1.
osobu než na předkiádající oŠobu,
jestliže je na GPC uved-ena osobá
BeneRclenta;

d. partner se zavazuje požádat džltele Gpc
o předložení dokladu totožnostl v případě
podle písm. c. bodu i, rnýše a zaznamenat
identlflkační údaJe držitele Zjlštěné z
v předloŽeného dokladu totoŽnostii 2.

e. Patner nesmí akceptovat GPC na úhradu
jiného plnění, než je úhrada příslušného
Benefitu,

Partner se zavazuje zabezpeČi| aby po dobu

lrvání Smlouvy by| v každé zjeho
Provozoven, pro Keré byla dohodnuta
platba pomocí GPg nepřetžitě funkční
alespoň jeden GPC terminál umožňující
platby pomocí GPC (bez ohledu na konkrétní 3.
technichý noslČ GPC), V případě, že Partner
nebude schopný splnlt uvedenou povinnost
z objeKlvních skutečností, je povinen
bezodkladně zajlstit provedení veškených
rozumně 

._ 
uvažovaných kroků potřebných

k.odstranění, resp. překonání takouých
obJeKivních skutečností, zejména požábat
Sodexo o aKivaci příslušného GPC
terminálu, jak Je uvedeno v odst. 3 výŠe,partner se zavazuJe vlditelně označit
Provozovny, ve Kených je možné použít +.

9pc, samolepii,rí informační nálepkou.
PaÉner se zavazuje zabezpečit, aby tato
nálepka byla dostatečně Vidltelná
a nezakfiá po celou dobu, po Kerou budou
GPC .v Pfovozovně akceptovány. V případě
ukončení př|ímání GPC v taklio označené
Provozovně.se Partner zavazuje tuto nálepku
bezodkladně odstranlt a zllkvidovat.
Neučlnilll tak Partner již přl uzavření
Smlouvy, .lv?zuje se nad rámec přílohy č. 2
bez zbytečného odkladu po dni účiňnosti
smlouw odewdat společnosti sodexo

elektroniclcy seznam Provozoven, ve Kených
má . .Sodexo zajistit akiivaci 'iiiž
nainstalovaného GPC terminálu 1včetÁě
identlfikačního čísla již instalovanéhb GPc
termhálu a identifikačních údajŮ jeho
provozovatele) pro akceptaci GPc

n. pRÁvAA povINNosTI soDExA 
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Sodexo. se zavazuje nejpozději do 20
pracovních dnů ode dne získání kompletních
údajů od Partnera zajistit aktiva;i GPc
termlnálů. umístěných vJednotlivých
Provozovnách dle seznamu předloženého
Partnerem V souladu s čl. xx. odst. 8 VoP. 6,
Cenu za zajištění aKivace GPC terminálŮ
stanoví ceník.
V příp_adě, bude-li zapotřebí aktualizova!
opravit či znovu nahrát aplikaci pró
akceptaci GPc na GPc terminálech,'je
Partner povinen zajlstit, pokud o to bude Žestrany .Sodexo požádán, přístup
k jednotliyým GPC terminálům osobě k tomu
pověřené sodexo a posh/tnout takovéto
osobě veŠkerou rozumně požadovanou 7.
součinnost,
Sodexo je oprávněno změnit bez souhlasu
Partnera grafické vyobrazení či ochranné
ptvky GPC, steJně jako změnit, zavést či 8.
zrušlt druh technického nosiče Gpc.
V případě jakékoliv takové změny je sodexopovinno zaslat PaÉnerovi aktuální
vyobrazení GPC (Je-li to relevantní, včetně
případné aktualizáce postupu pro árceptaci
GPC nebo. potřeby úpravy/rnýměny GPC
terminálu) či jej za tímto účelem odkázat na
Internetový portál.
Za poskytování zprostředkování v režlmu
GPc se Partner zavazuje zaplatlt sodexo
provizl z kaŽdé ěstky uhrazené Partnerovi
Beneficie_ntem prostřednicfuím GPc, a to Ve
formě příslušného Poplatku, jehož'výše se
Wpocte V souladu s Ceníkem. PráVo sodexona zaplacení Poplatku vznlká vždy
okamžikem, kdy příslušný Beneficient uhrad'í
Partnerovi cenu příslušného Benefitu
prostřednictvím GPc. PíáVo sodexo na
provizi není dotčeno v případě, že dojde
K reKlamacl Benefltu nebo jakékoll jiné
události, s nž je spojena povinnost Partnera

Al02/04
Vrátit Benenclentovl cenu Benefitu. Totéž
platí l v přípdě, že Sodexo tnrasule pŇizt
za okolností, na Keré dopadá uŠtaňovení
druhé věty odst. 5 niže, Úhrada Poplatku a
pravldelné vyričtování GPc konta sé rnii eiu VoP.
Sodexo odpovídá Partnerovi za správné
provedení úhrady prostřednicwím ÓpC a
odpovídaJící navýšeníjeho GPC konta o cenu
Benefitu hrazeného GPc. Stav GPC konta
Partlera vŠak nebude navýšen (a pozděJl anl
vyucovan) v rozsahu úhrad, při nlchž
Partner postupoval v rozporu s Podmínkaml
akceptace.
Pokud 

ie^ Partner přewědčen, že navýšeníjeho GPC konta neodpovídá' uhrazeňému
Benefitu může Partner uplatnlt vočl sodexo
Reklamacl; totéž platí v případě pochybností
Pannera. o spráVnosti pravid'elnéno
Wúčtování GPC konta ve wtahu k Benefit0m
z9. .denÉ zúčtovací období (po snížení Ó
příslušné Poplatky). za tímtó účetem iě
Partner povinen Sodexo prokázat posrytnútí
příslušných Beneflt0.
Partner bere na_ vědomí a souhlasí s tím, že
Sodexo je oprávněno lnterně monltoróvat
stav .Jeho GPc konta, Jakož l jednotllvé
úhrady pomocí GPC,
V pří]padě stižnostl Beneflclenta nebo Kllentana nadměrné či vícenásobné provedení
úhrady Jednoho Benefltu čl Jého části
prgstřednlctvím GPc je Partner povlnen na

!žáq{ní Sodexo prokázat poskytnutí
Benefitu za každou z námítáných
neoprávněných úhrad. V opačném přípáOě
Je.Sodexo ojrávněno bua' odpovÍdajícím
způsobem sniŽit.stavjeho GPC kónta, n'ebo,
nenÉll jeho výše dostačuJící, p bartnei
povinen takovou částku bezodkhdně uhradlt
na bankovní účet Sodexo, Kený mu Sodexo
za tímto účelem oznámí.

Tyto VoP nab,ývají platnostl a ÚČlnnostl
dnem 1.8.2015.

V.Praze dne 1.7,2015
Sodexo Pass &ská republlka a.s.

7.

8.



PřÍloha č.2 - seznam Provozoven.*{§terrnháf*,J<e Smlouvě č. A060917192
1. Provozovna

N05l03,N09l01

óuoelovická 15n43, Praha 4 140 00
Kontakt na provozóúnu
(telefon / e.mail/www)

Zodpovědná osoba
(méno a příjmení / telefon)

onorel ruiátnfiffisso

ffi Crrtro r.rrffi
platební zařřeni niiňGiiŇíř
(typ zařízení / banka / ldentifikační číslo)
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Příloha č.3 keSmtouvéě. 
^Wrrýčrrrn poulozEK

Odběratel:
Sodexo Pass Česká republika a.s.
Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
vedená v OR Městského soudu v Praze,odd. B, vl.ě,2947
IČo: etgoo+l6 oIČ| CZ6l860476
Banka: UniCredit Bank Czech Republic a.s, /2700
Čtslo ričtu: 00000000-12197500l l
IB AL{ : CZ622700000000 l 2 l 97500 1 1

Dodavatel: IPVZ - Hotel ILF

Ičo: 00023841

DIČ: CZ 0002384l

Banka: KB Praha 10 Čislo ričtu: 19535-101/0100
Číslo smlouvy:

E Asistence Pass

Výčetka pro produkty:

E Stravenka E
fl Flexipass n

Relax Pass
Holiday Pass

tr
tr

D
n

vital pass

smart pass
Fokus Pass
Dárkový Pass

Způsob

tlmed Cash ftotově)

5 dní Standard (bankovnímpřevodem)

4 dny Makro Transfer (viz Všeobecné obchodní podmínky)

ihned Bidvest Transfer (viz Všeobecné obchodní podmínky)

Prosíme o vyplnění CELKEM ks a CELKEM KčR
n
tr

ln§iitul
postgraduáin ího vzděláván

ve 2dravotnictvílu'Podpis zástupce Partnera: ... . :. ...... ...........1Q0. íi5..lirah* J.O,.í.iuská

Telefonní číslo:

10 Kč ks Kč ,l4Kč
ks 250 Kč ks Kč20 Kč ks Kč 75 Kč

80 Kč
85 Kč

ks
1š25Kč ks |. Kč 300 Kč ks Kč

30 Kč ks
k§

Kč
Kč 500 Kč ks Kč

35 Kč
ks Kč 1 000 Kč ks KčKc 90 Kč ks Kč 1 500 Kč ks Kč40 Kč ks Kč 91 Kč ks

44Kč ks
Kč 2 000 Kč ks KčKč 94Rě ks I.n 2 500 Kč ks Kč45 Kč ks Kč 95 Kč

96 Kč
ks

50 Kč ks Kč
Kč 3 000 Kč ks Kč

KS 5 000 Kč ks KčKč 100 Kč
125 Kč

ks
ks60 Kč ks l{x Kč ks Kč

65 Kč ks
Kč ks Kči(c l50 Kč Kč ks70 Kč ks Kč 200 Kč Kč

Ks Kč ks Kč
lru§oí, proplacenl Qo
E innea cash íhotove

uze pío sťavenky): Celkem: I krl Kč

dtte lstv í
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Ceník
vYdaný jako Příloha Č, 1 VŠeobecných obchodních podmínek ke smlouvě o zprostředkování a spolupráci (,,Vop..)spoleČností Sodexo nasl_Č9;!i republika u.r" ,ě .iar., P;;ňř,iňli;.iťbšt,iša"oó", " "",
IČ: 618 60 476, DIč: CZ618 60 ů6
zaPsanou v obchodním rejstříku vedeném Měďským soudem v praze, oddíl a, vbžka 2947,(,,Sodexo)

pojmy začínající velkým písmenem, keré zde §jlou 61ro definovánn marj 9telný význam jako ve vop. Na základě uzavřenéSmlouvY je Partner zavázán k úhradě následujícírcň-pópláiŘnirř*iiÓ'ř. prorpech společnosti Sodexo:

ceník Gastro pass

PoPlatek Představuje Procentuální Část z celkové,nominální hodnoty poukázek. 
9.s!.ro 

pass, které paftner předloží k proplacení.KveŠkeným ésttám PoPlatku bude.připočtena zákonná sazfibĚň,ip pru*ícň;ř"opiŠň'iÉinných kdatu předložení poukázekk ProPlacenÍ. Ve zbytku se proplácení'Poukázek Gastro pási rnliprcruEňýri urtanóóňn išňrJr"v a vop.

Ceník Gastro Pass CARD

PoPlatek Představuje Procentuální ěst zcelkové.nominálnílodnoty Benefiřqhrazených systémem Gastro pass CARD, které jsouevidovány k příslušnému datu na účtu partnera a jsou přéámet"rŘňĚou Gpc.
K veŠker'ým Částkám PoPlatku bude připočten. Žar.Ón-nil.z-ň; Ď'př';i" prauňí. n předpisů účinných k datu zpracování přehleduGPc.

Bankovní převod

(pod áďku 8.00Q-{čse wýše poptatku řídíVOP, čt. X.,

zúčtovací období: 2x měsíčně
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PoPlatek Představuje Procentuální Část z celkové nominální hodnoty poukázek.danqho typu,' které partner předloží k proplacení.K veŠkerým Částkám PoPlatku byde připoČtena zákonná ;rÚ-Ópii oi9 91r1l.rrc1 pr.ápilb-Útinných k datu předložení poukázek
k ProPlacení PostuPem Podle VOP. Ve zbytku se proplácení pouŘazer< rrdiprlriusňýriurtJnou"ni.ni smlouvy a Vop,V PříPadě HolidaY Pass se PoPlatek dále upraví v souladu s dohodou mézi spotečňostí soJexo a Asociací cestovních kanceláří českérepubliky.

ceník ostatních poukázek

Typ Poukázky Poplatek Poplatek
individuální

Dárkový Pass t3o/o

Bonus Pass 73o/o

Flexi Pass L3o/o

Fokus Pass L3o/o

Holiday Pass I3o/o

Relax Pass I3o/o

Smaft Pass 73o/o

vital pass I3o/o

Asistence pass L3o/o

Typ
zprostředkování

Poplatek Poplatek
individuá!ní

ePASS t3o/o

Cafeteria (i nternetový
obchod) t3o/o

V ? rr./í+t,,' dne q,0, \.b (6 v 7*z,- dne 22 -g3- 2016

tht €
I

Paftner
lnsiitul

postgraduáln ího vzděláván i
ve zdravotntctví

1o0 05 ;:j;fi"J:;"ska 85

PoPlatek Představuje Procentuální ěst z (i) celkové nominální hodnoty epASS, které partner v daném kalendářním měsíci v souladuse Smlouvou akcePtoval a u nichŽ obdrŽel PoWrzení platnosti oahéno týpu, ,esp. tiĎ cenv Benefitů objednaných v danémkalendářním měsíci u Plrtn9ra.vrámci_systému Cafeteria: K".šk".ň ěrtřafi'popiáirut'6uiĚpřipočtena zákonná sazba DpH dlePrávních PředPisŮ ÚČinných k datu vyúčtování Poplatku. ve zuýtr<u se uplatní přúušňíustanóř"ni Smlouvy a Vop.

Sodexo Pass ČeŠká republika a.s.
Radlická 2

150 00 Praha 5
tčo: ors 60 476

DIČl CZ6!86047b
"48-


