Smlouva o spolupráci při akceptování elektronických poukázek "Callio"
(Uzavřená ve smyslu § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“) uzavřená mezi:
Obchodní firma: GGFS CR s.r.o.; sídlo: Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8; IČO: 05197180; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského sudu v Praze, oddíl: C,
vložka číslo: 259786; DIČ: CZ05197180; zastoupená: PhDr. Pavel Komorník, M.B.A., jednatel ; e-mailová adresa: info@ggfs.eu;
(dále jen „společnost GGFS“)

a
Obchodní firma:
___________________________________________________
sídlo:
___________________________________________________
IČO:
_______________
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném _______________, oddíl: __, vložka ........ číslo: .......... / .......
Bankovní spojení:
_______________
DIČ:
_______________
IČ DPH:
_______________
Zastoupená:
_______________
e-mailová adresa:
_______________
Tel:
_______________
(dále jen „Partner“)
I.Předmět Smlouvy
článku, je společnost GGFS oprávněna žádat od Partnera zaplacení smluvní
1. Předmětem této Smlouvy je vzájemná spolupráce při akceptování Poukázek.
pokuty ve výši 6.500,- CZK za každé jednotlivé porušení uvedeného závazku
Partner se zavazuje akceptovat a přijímat ve všech svých provozech Poukázky
Partnera, přičemž právo společnosti GGFS na náhradu škody, a to i ve výši
„Callio“ poskytované Uživatelem jako úhrada ceny nebo její části. Pro vyloučení
převyšující částku smluvní pokuty tím není dotčeno. Pro účely tohoto ustanovení
pochybností platí, že se tato Smlouva vztahuje na všechny Provozy Partnera
se porušením závazku Partnerem rozumí porušení závazku Partnerem ve vztahu
včetně těch Provozů Partnera, které budou otevřeny po dni účinnosti této
k jednomu POS terminálu, tedy pokud Partner současně poruší předmětný
Smlouvy. Změna v adrese nebo označení Provozu Partnera nebo změna počtu
závazek současně vůči dvěma, respektive více POS terminálům, pro účely tohoto
Provozů Partnera není změnou, která bude vyžadovat uzavření písemného
bodu se jedná o dvě, respektive několik porušení předmětného závazku.
dodatku k této Smlouvě.
2. Společnost GGFS se na základě této Smlouvy zavazuje uhradit Partnerovi částku IV. Závěrečná ustanovení
odpovídající ceně, popřípadě její části, která byla zaplacena Uživatelem 1. Právní vztahy smluvních stran založené touto Smlouvou, pokud je tato Smlouva
prostřednictvím Poukázky „Callio“ v Provozu Partnera způsobem uvedeným v
výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a
této Smlouvě a ve VOP-Callio.
ostatních platných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany se dohodly na slevě z odměny pro GGFS ve smyslu článku III VOP- 2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními
Callio. Výše slevy byla sjednána ve výši ____%.
stranami.
3. Veškeré změny této smlouvy je možné provést výhradně formou písemných
II. Všeobecné obchodní podmínky
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
1. Na vzájemný právní vztah GGFS a Partnera založený touto Smlouvou se vztahují 4. Pokud by některá ustanovení této smlouvy měla být neplatnými již v době jejího
Všeobecné obchodní podmínky GGFS ke Smlouvě o spolupráci při akceptování
uzavření nebo, pokud se stanou neplatnými později po uzavření této smlouvy,
elektronických poukázek „Callio“ (dále jen „VOP-Callio“), ve znění účinném v den
není tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Namísto
účinnosti této Smlouvy, včetně jejich změn, doplnění či nahrazení novými
neplatných ustanovení této smlouvy se použijí ustanovení Občanského zákoníku
všeobecnými obchodními podmínkami po dni účinnosti této Smlouvy. Znění
a ostatních planých právních předpisů České republiky.
VOP-Callio ke dni uzavření této Smlouvy je připojené ke této Smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si vyměnily v rámci
2. Partner podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je mu známo znění VOP-Callio a že
uzavírání této Smlouvy, dále informace, které si vymění nebo jinak vyplynou z
s tímto zněním VOP-Callio v plném rozsahu souhlasí.
jejího plnění, mají povahu důvěrných informací s tím, že porušení jejich
důvěrného charakteru má následky podle příslušných ustanovení obchodního
III. Dohoda o zapůjčení POS terminálu
zákoníku, a to i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
1. Společnost GGFS je oprávněna přenechat Partnerovi do užívání během účinnosti 6. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší kteroukoli ze svých povinností
Smlouvy POS terminály za účelem jejich užívání pro přijímání Poukázek „Callio“
stanovených v této Smlouvě, je povinna druhé Smluvní straně uhradit veškerou
od Uživatele během účinnosti Smlouvy.
škodu, kterou v souvislosti s porušením této povinnosti druhá Smluvní strana
2. Společnost GGFS je oprávněna poskytnout plnění ve smyslu tohoto článku i
utrpí na svém majetku nebo veškerou újmu, kterou utrpí v nemajetkové sféře.
prostřednictvím třetí osoby, tedy zajištěním přenechání POS terminálů do užívání 7. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které vzniknou z této smlouvy,
Partnerovi třetí osobou. Rozhodnutí o přenechání terminálu může společnost
včetně sporů o platnost, výklad nebo zrušení, které se nepodaří vyřešit vzájemnou
GGFS kdykoli změnit bez uvedení důvodu.
dohodou, bude řešit soud příslušný ve smyslu obecně závazných právních
3. Úplata společnosti GGFS za přenechání POS terminálů k užívání Partnerovi,
předpisů platných a účinných na území České republiky .
respektive za zajištění přenechání POS terminálů k užívání Partnerovi třetí osobou 8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní
je zahrnuta v Odměně GGFS ve smyslu článku III. VOP-Callio.
strana obdrží po uzavření této Smlouvy po jednom (1) vyhotovení.
4. Partner se zavazuje o POS terminály, které mu byly přenechány k užívání, řádně 9. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, všechna její ustanovení jsou jim jasná a
starat, chránit je před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zničením a používat
srozumitelná, přičemž tato ustanovení vyjadřují svobodnou a vážnou vůli
je v souladu s návodem k používání. Smluvní strany se dohodly, že v případě
Smluvních stran prostou jakýchkoli omylů, na důkaz čehož Smluvní strany
porušení závazku Partnera, tedy pokud dojde ke ztrátě, odcizení, poškození nebo
připojují své podpisy.
zničení POS terminálu přenechaného Partnerovi k užívání ve smyslu tohoto

V Praze dne ____ / ____ / 20__

_____________________________________
GGFS CR s.r.o.

V Praze dne ____ / ____ / 20__

_____________________________________
Partner

