SMLUVNÍ PODMÍNKY
1. Předmětem smlouvy je vymezení podmínek, za kterých bude Obchodník akceptovat platby elektronickými stravenkami
Benefit Plus (E-stravenky) vydanými Vydavatelem, a za kterých bude probíhat vzájemné vyúčtování.
2. E-stravenkou se rozumí elektronická objednávka služeb nebo zboží zadaná Obchodníkem nebo Vydavatelem do
elektronické aplikace Benefit Plus ve prospěch třetí osoby - uživatele (Uživatel) v příslušné hodnotě.
3. Vydavatel uhradí Obchodníkovi hodnotu každé E-stravenky, kterou Obchodník označí za vyčerpanou ve svém virtuálním
účtu Benefit Plus. Obchodník ručí Vydavateli, že uživateli poskytl nebo v budoucnosti poskytne plnění v potvrzené hodnotě
objednávky, kterou Obchodník označil za vyčerpanou.
4. Vydavatel je povinen uvést v systému u každé E-stravenky unikátní ID číslo Uživatele. Obchodník odpovídá za to, že své
služby nebo zboží poskytne v požadovaném rozsahu právě tomuto Uživateli na základě předložené platební karty Benefit
Plus.
5. Kartou se rozumí plastový průkaz s unikátním číslem Uživatele, jejímž prostřednictvím může Uživatel hradit služby a zboží
obchodníka. Zadání platební kartové transakce provádí Obchodník po přihlášení pod svým uživatelským jménem a heslem do
aplikace Benefit Plus.
6. Vydavatel uhradí Obchodníkovi každou platbu kartou, která byla řádně autorizována v osobním profilu Obchodníka v
aplikaci Benefit Plus.
7. Obchodník se zavazuje poskytovat uživateli své služby a zboží za stejnou cenu a za stejných podmínek jako při platbě v
hotovosti, jakož i nesdělovat jakékoliv informace týkající se obsahu této smlouvy nebo její části uživateli. Obchodník nemůže
požadovat po uživateli doplatek provize určené Vydavateli. V případě porušení této povinnosti vzniká na straně Obchodníka
povinnost uhradit Vydavateli náhradu takto způsobenou škodu.
8. Obchodník je povinen uhradit vydavateli uvedenou provizi z hodnoty každé uhrazené kartové transakce nebo objednávky.
9. Obchodník odpovídá za kvalitu a rozsah poskytovaných služeb přímo Uživateli, včetně projednání případných reklamací.
10. Obchodník se zavazuje neposkytovat uživateli plnohodnotné ani částečné plnění objednávky nebo kartové transakce
peněžní formou. Za každé porušení tohoto závazku je Vydavatel oprávněn účtovat Obchodníkovi smluvní pokutu ve výši
hodnoty objednávky nebo kartové transakce.
11. Vydavatel je povinen provádět vyúčtování automaticky za uplynulé účtovací období do 2 pracovních dnů od ukončení
účtovacího období. Toto vyúčtování v elektronické podobě bude zahrnovat zaprvé přehled závazků vydavatele vůči
obchodníkovi jako sumu vyčerpaných poukázek a potvrzených kartových transakcí a za druhé fakturu na provizi jako
pohledávku vydavatele za obchodníkem. Do 2 pracovních dnů od provedení vyúčtování uhradí Vydavatel Obchodníkovi
dlužnou částku po započtení účtované provize. Vydavatel je dále povinen provést vyúčtování vyčerpaných poukázek ihned po
jejich označení za vyčerpané, jestliže o to Obchodník požádá.
12. V případě nedodržení výše uvedených termínů je Obchodník oprávněn účtovat Vydavateli za každý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky.
13. Smluvní strany se zavazují včas, pokud možno v předstihu, informovat druhou stranu elektronickou nebo písemnou formou
o změnách výše uvedených údajů a dále o všech skutečnostech, které jsou významné pro řádné plnění této smlouvy.
14. Tato smlouva může být měněna a doplňována písemnou formou se souhlasem obou stran.
Platnost a účinnost smlouvy nastává dnem odeslání kompletní elektronické verze této smlouvy ze strany Benefit Management
na e-mailovou adresu Obchodníka.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

