Číslo smlouvy: A011200034

A/01/04

Smlouva o zprostředkování a spolupráci
Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00
IČ: 618 60 476, DIČ: CZ618 60 476
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947,
zastoupená: Lenka Horáková
(„Sodexo“)
a
Název subjektu / jméno a příjmení podnikatele:

U Fidela s.r.o.

se sídlem / místem podnikání:

Masarova 2407/7, Brno 62800

IČ:

DIČ:

28352084

CZ28352084

bankovní účet:

000000 - 4200200689/6800

telefon, e-mail:

+420602270033
bulova@ufidela.cz

zapsaný v OR vedeném C 63105 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený (jméno, funkce):

Urban Arnošt, jednatel
Neuman Radim

e-mail pro fakturaci:

adresa www stránek:

bulova@ufidela.cz

http://www.ufidela.cz/

(„Partner“)
(dále také společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají tuto smlouvu o zprostředkování („Smlouva“):

I. Předmět Smlouvy
1. Předmětem této Smlouvy je povinnost Sodexo Partnerovi zprostředkovat příležitosti prodeje nebo poskytování Benefitů
Beneficientům, a to za podmínek stanovených ve všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy
(„VOP“), a povinnost Partnera hradit za poskytování těchto Služeb Poplatky, které jsou blíže specifikovány v Ceníku, který tvoří
přílohu č. 1 VOP. Obě strany jsou povinny při své spolupráci dodržovat veškerou Smluvní dokumentaci. Pojmy začínající velkým
písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. To platí i pro ePASS.
2. Partner je oprávněn Beneficientům nabízet a poskytovat následující kategorie Benefitů:
služby závodního stravování zaměstnanců

služby v oblasti rekreace

služby/zboží hrazené Dárkovým Passem/Bonus Passem

služby zdravotnických zařízení

služby sportovních, kulturních a tělovýchovných zařízení

služby vzdělávacích a předškolních zařízení
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3. Partner se zavazuje přijímat na úhradu ceny Benefitů následující postupy upravené ve VOP:
Gastro Pass

Holiday Pass

Flexi Pass

Gastro Pass CARD

Relax Pass

Fokus Pass

Dárkový Pass

Smart Pass

Cafeteria/ePASS

Bonus Pass

Vital Pass

Cafeteria/Internet. obchod
Asistence Pass

II. Společná a závěrečná ujednání
1. Tato Smlouva může být uzavřena pouze v písemné formě či elektronicky v portálu e-Sodexo, a to teprve v okamžiku, kdy bude
dosaženo shody na celém jejím obsahu odpovídajícím této nabídce. Nabídku na uzavření této Smlouvy nelze přijmout s žádným
dodatkem, odchylkou nebo odkazem na jakékoli jiné obchodní podmínky než VOP, a to ani i kdyby tyto podstatně neměnily
podmínky této Smlouvy.
2. Jakékoliv změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze v písemné formě či elektronicky v portálu e-Sodexo, a to se souhlasem
obou Stran. Tím není dotčeno právo společnosti Sodexo změnit VOP, Ceník a Reklamační řád způsobem uvedeným v VOP.
3. Strany se dohodly, že tato Smlouva nabývá účinnosti počátkem dne následujícího po dni, ve kterém v důsledku výpovědi Sodexo
zanikne předchozí smlouva č. A011200034 uzavřená mezi stranami ohledně spolupráce při zprostředkování, které je předmětem
této Smlouvy.
4. Partner tímto udílí souhlas, aby Sodexo využívalo za účelem šíření obchodních sdělení elektronické kontakty, které mu Partner
poskytl podle této Smlouvy. Partner má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat, a to i při zaslání každé jednotlivé zprávy Sodexo.
5. Partner a Sodexo se dohodli na následujících zvláštních ujednáních:
a. Zúčtovací období pro účely GPC je:
1 měsíc
2 týdny
Partner je oprávněn zúčtovací období pro GPC kdykoli měnit pomocí portálu e-Sodexo.
6. Partner stvrzuje, že obdržel VOP a ostatní přílohy Smlouvy, seznámil se s nimi, rozumí jim, souhlasí s nimi a nepovažuje obsah
žádného ustanovení VOP za pro sebe zvláště nevýhodný. Strany pro právní vztahy vyplývající z této Smlouvy vylučují aplikaci
ustanovení § 1799 a 1800 OZ, pokud jde o dodatečná práva související s odkazem na VOP.

V Praze dne 30.11.2015

V Praze dne 30.11.2015

Lenka Horáková v.r.
Sodexo Pass Česká republika a.s.

Partner

Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 3 – Výčetka poukázek

Příloha č. 2 – Seznam Provozoven a ID terminálů

Příloha č. 4 – Seznam poskytovaných Benefitů
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Ceník
vydaný jako příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvě o zprostředkování a spolupráci („VOP“) společností Sodexo
Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00
IČ: 618 60 476, DIČ: CZ618 60 476
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947,
(„Sodexo“)
Pojmy začínající velkým písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. Na základě uzavřené
Smlouvy je Partner zavázán k úhradě následujících Poplatků (provizí) ve prospěch společnosti Sodexo:
Gastro Pass
Poplatek představuje procentuální část z celkové nominální hodnoty Poukázek Gastro Pass, které Partner předloží k proplacení.
K veškerým částkám Poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu předložení Poukázek
k proplacení. Ve zbytku se proplácení Poukázek Gastro Pass řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a VOP.
Gastro Pass CARD
Poplatek představuje procentuální část z celkové nominální hodnoty Benefitů hrazených systémem Gastro Pass CARD, které jsou
evidovány k příslušnému datu na účtu Partnera a jsou předmětem Přehledu GPC. K veškerým částkám Poplatku bude připočtena
zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu zpracování Přehledu GPC.
Ostatní Poukázky
Poplatek představuje procentuální část z celkové nominální hodnoty Poukázek daného typu, které Partner předloží k proplacení.
K veškerým částkám Poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu předložení Poukázek
k proplacení postupem podle VOP. Ve zbytku se proplácení Poukázek řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a VOP. V případě
Holiday Pass se Poplatek dále upraví v souladu s dohodou mezi společností Sodexo a Asociací cestovních kanceláří České republiky.
ePass
Poplatek představuje procentuální část z (i) celkové nominální hodnoty ePASS, které Partner v daném kalendářním měsíci v souladu
se Smlouvou akceptoval a u nichž obdržel Potvrzení platnosti daného typu, resp. (ii) ceny Benefitů objednaných v daném
kalendářním měsíci u Partnera v rámci systému Cafeteria. K veškerým částkám Poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle
právních předpisů účinných k datu vyúčtování Poplatku. Ve zbytku se uplatní příslušná ustanovení Smlouvy a VOP.
Produkt

Typ produktu

Stravenka Gastro Pass

Poukázky

Služba

Poplatek

Hotovost

5.9 %

Bankovní převod (osobně)

5.5 %

Bankovní převod (poštou)

5.3 %

Proplácení Makro karta

5.5 %

Proplácení Bidvest

5.5 %
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Produkt

Typ produktu

Gastro Pass CARD

Karty

Služba

Poplatek

Poplatek za měsíční vyplácení

5.3 %

Poplatek (zúčt. obd. 2 týdny)

5.3 %

Transakce -platební terminál

0.6 Kč

Transakce -alternativní metoda

0.2 Kč
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