
Zzíln___7.mkzvn o \pclupfácl prl prijímaní rekreačnýchpoukazov___05.04.2mil

Zmluva o spolupráci pri prijímaní rekreačných poukazov
číslo: 19er118030

(ďalej len-„Zmluvu")uzatvorená v súlade s ustanovonlm ši 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v m_ení neskorších

predpisov medzi týmito zmluvnými strana:-ně-

DOXX - Stravné listky, spol. s r.o.
Sĺtžlů: Kálov 356, 010 01- Žilina

Osoba oprávnená konať v mene. spoločnosti: ing. Eva Šmehvlová,

konatel'ka
Osoba splnomocnená konateľom k podpisu; S. Jabloňovská, OM

iČO: 36391000
oič: 2020104449, lČ DPH: “2020105449
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka

číslo 12115/L
ífěanková Spojenie:
SLSP, a.s., lBAN: SK21 0900 0000 000£l 2361 3757,
VÚB, a.s., lBAN: S'K14 0200 0000 0014 0832 1355,

Tatra banka, a.s., lBAN: SK34 1100 0000 0029 2087 9397
lNFOSERVlS'.

0800 166 556 ! lnfoservis©doxxsk i www.doxxlislkv.sk

(dole; len „Spoločnosť DOXX")

Technické službymestaTvrdošín
ílod \lolingom 263 02744 Tvrdošín
Zastúpená: ............... .................... , funkcía..............„..„„.....
lČO'. 00490528
DlČ: 2020568858, iČ DPH: SK2020558858

Peňažný ústav: VÚB, a.s.
!BAN : SK34- 0200 0000 0034 6236 1955
Tel. : 0903529734
Fax ; .........................................................................................
E—mail: orevadzkarětihotellimbacttsk
Ďaioj len „Poskvtovatel"'Názov spoločnosti:

3 Triedy ubytovacích zariadení sa označujú hviezdičkami (** *).

Spôsob preplatenia prijatéúho rekreačného poukazu
[] Manuálna žiadosť a preplatenie Rekreačného poukazu

Automatické preplatenie Rekreačného poukazu:
Prvé preplatenie nastane k 1. pracovnorno dňu mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudla táto

Zmluva účinnosť. Frekvencia lielmtai preplatenia je nr'iäicdm: 1. pracovný deň po skončení kalendárnehomesiaca, vktorom

Poakytovatel' prijal Karm DOXX \! zmysle tejto Zmluvy.

Možné ie zvoliť len leden spôsob preplatenie.

Prevádzkareň Poskytovatel'a pre zápis do Zoznamu prevádzok RP (uviesťvaluve,alebo priložiť ako

prilohu):
Názov & adresazcentrumTradícií a turizmu Limba, Hviezdoslavova 118, Tvrdošín 027 44

Kategóriazweozěčm Áĺťĺrtolc. .

zväzov a adresa:. ..........................................
Katagórlaz: ................................................. tel.: ...................

* Člselnšk kategórii: "Herci *Garm ilolrzl *llc5>ký=—.:.l:ni “Kongrrmwhrnul_“nieilneasnoml ai<'.úr:>ol'*1';tbolel 'Bcutique Hotel snparlmánovýhotei “ Motel *“Botel “ Penzión

"Apartmánový nom " iurlstiokí ubvrovňu ““ Drnava osada '*' karrlplng "

l. Vymedzenie pojmov 4

" Minikcmp " Taliansko
"../. i .ontovanie v súkromí '“ izba '“ Objekt " Prázdninovýbyl "“ Agregátor

zmluvné strany sa dohodli na výklade pojmov na účely tejto Zmluvy nasledovne: .

„lnfoscrvís" sa rozumie miestofocidelenio Spoločnosti DOXX, ktoré poskvloio telefonickv alebo mailové informácie t'ýkaiúce

sa Rekreačných poukazov Klientom, zamestnancom klientov a Poskytovateľom, prijima objednávky od Klientov, zaoberá sa

reklamáciami, poskytuie pomoc pri riešení otámk súvisiacich so Zäkaznickou zónou. ,

„Karta DOXK“ sa rozumie neprenosný identifikačný nosič vydávaný Spoločnosťou DOXX v podobe plastovej karty s magnetickým

prúžkomľa s logom Spoločnosti DOXX, uchovávaiúci majetkovú hodnotu elektronicky. Zobrazenie karty DOXX suvedenim jej

bezpečnostných prvkov je uvedené v prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

Ku karte DOXX je možné asociovať hodnoty zodpovedajúce nasledujúcim poukážkam vydávaným Spoločnosťou DOXX:

a) hodnote rekreačnéhopoukazu na rekreáciu zamogtnancov

b) hodnote stravovacej poukážky na zabezpečenie stravovania zamestnancov

c) hodnote nápojovei poukážky na zaborpočonls». pivného .r ižimu zninoalnancov

dl hodnote benefitnei poukážky na zabezpečenio regenerácie pracovných síl zamestnancov ana realizáciu sociálnej politiky

zamestnávateľom
.

v súlade s príslušnými právnymi predpismi platným; :; lĺlřĺm'iýilii na
území Slovenskej republiky.

Ku Karte DOXX je možné asociovel'viac druhov penězi./c.k.

BOX)? - Siravne nitky, simi. '
. ;. ; „_ "1m i „ir, r,; zhong l _l,_n_/__\yy_y.i£l93;_r_líů<tl-<__y;_s_i<_ ': Tel.: 080-0 166 556 ! E—mail: inĺgggmstoxx.sk



Kartu DOXX sasociovanou hodnotou Rekreačneho poukazu možno použiť na úhradu ceny alebo Časti ceny za Služby poskytnuté

Poskytovateľom vieho prevádzkerníach na území Slovenskej republiky v súlade stouto Zmluvou, ato prostredníctvom POS

terminálu vybaveného softvérovou aplikáciou dodanou Spoločnosťou DOXX, resp. ňou učenou osobou alebo prostrednictvom

Platobnej brány. _

Platnosť KartyDOXX je 5 rokov. Rekreačný poukaz asociovaný ku Karte DOXX je platny do konca kalendárneho roka; v ktorom bol

asociovaný ku Karte DOXX.
'

r

.

„Klient“ sa rozumie fyzická osoba podnikatel a/alebo právnická osoba. ktorá je podľa pracovnoprávnych predpisov platných

a účinných na územi Slovenskej republiky povinná poskytnúť zamestnancovi prísnevok na rekreáciu.

„Siužbamľ' sa rozumie poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu spojených s ubytovaním a organizovanie viacdenných aktivít

a zotavovacích podujatí počas školských prázdnin pre deti navštevujúce základnú školu alebo niektorý zprvých štyroch ročníkov

gymnázia ; osemročnymvzdelávaclm programom Služby je možné poskytnut len na územi Slovenskej republiky.

„POS terminál" sa rozumie platobný terminál slúžiaci na úhradu cien tovarov a služieb bezhotovostneprostrednictvom debetny'ch a

kreditných platobných kariet.
„Platba Kartou. DOXX" sa rozumie prijatie príslušnej hodnoty Rekreačného poukazu asociovanej ku Karte ooxx v prevádzkarni

Poskytovatel'a na úhradu ceny, alebo jej časti za Služby poskytnuté Uživatelovi v prevádzkarniach Poskytol/atola vsúlade stouto
Zmluvou: .

„Platobnábrána“ sa rozumie softvérové technické riešenie umožnujuce v prostredi internetu realizovať úhradu ceny, alebojej časti
za Služby poskytované ku Karte DOXX. Platobnú bránu je možne inštalovať na webovej stránke www.doxxiistkysk, na internetovej

stránke Poskytovatei'a alebo Poskytovateľom odsúhlasenych tretích strán.
'„Pi " - Personal identification Number "so rozumie náhodne vygenerované 4 miestne čislo slúžiace na autorizáciu platieb

vykonávaných Kartou DDXX.
'

„Platobné centrum"sa rozumie webová stránka. Spoločnosti DOXX www.doxxiistkysk.
„Registrácia Poskytovatelb" sa rozumie registrácia Poskytovatela a POS terminálu ] POS terminálov v jeho prevádzkarniach v

Platobnom centre pre účely autorizácle žiadosti Užívatel'a o úhradu ceny alebo jej časti za poskytnuté Služby prostrednictvom Karty

.
ooxx.
„Rekreačný poukaz“ sa rozumie poukážka vyd-oná Spoločnosťou DOXX. v elektronickej řorme za účelom zabezpečenia príspevku na
rel<reáciu,_l<torý je zamestnávate? povinny poskytnut zamestnancovi v zmysle príslušných pracovnoprávnych predpisov platných

zi účinných na území Slovenskej republiky, ktorá slúži na úhradu ceny alebo jej časti za služby, pričom hodnota tejto poukážky

zodpovedajúca hodnote prispevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávatel'om zamestnancovi je asociované ku Karte DOXX.

„POS terminál akceptujúci Karty DOXX" sa rozumie technické zariadenie Poskytovatei'a akceptujuce Karty DOXX, ktoré je

registrované a prostredníctvom Spoločnosťou DOXX dodanej softvérovej aplikácie a internetu pripojené na portáli Spoločnosti

DOXX. . .

„Užívateľ-sa rozumie zamestnanecKiienta, pripadne Klient samotny. ktorý je oprávneným držitelem Karty DOXX, respektíve iná

osoba. ktorej Klient umožnil K_artu ooxx oprávnene používať, a ktorej Poskytovateľ poskytuje vo svojej prevádzkarni Služby za

podmienok tejto Zmluvy, pričom Uživatel uhradí ?oskytovarol'ově cenu alebo jej. časť zo poskytnuté Služby prostrednictvom Karty

DOXX.

„Zákaznícka zóna" sa rozumie online pristup Por—;kytovatei'a k svojmu účtu na webovej stránke Spoločnosti DOXXW.Na získanie prístupu do zákazníckej zónyje Poskytovateľ povinny vykonať registráciu a aktiváciu svojho učtu.

li. Predmet Zmluvy
1t Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Poskytovatela a Spoločnosti DOXX pri prijímam Karty DOXX

Poskytovateľom v prevádzkarniach Poskytovatelia od Užívateľov za účelom úhrady ceny alebo jej časti za Služby poskytnuté

Poskytovatelbm UžíVatel'ovi a stanovenie podmienok prijímania Kurty ooxk a podmienok vykonávania platieb prostredníctvom

Karty DOXX ako aj dohoda o podmienkach zúčtovania platieb zo Služby uskutočnených prostrednictvom Karty DOXX ;) oor"

Spoločností DOXX.
'

lil. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ so zaväzuje:

a) poskytovať 'Siužby vo svojich nrevádzkarniach pre Uživatel'ov Karty DOXX s nabítymi hodnotami Rekreačného poukazu

asociovaného ktakejto Karte DOXX, ! _
.

la] zabezpečiť. aby použitý Rekreačný poukaz slúžil výhradne na uhradu ceny alebo jej časti Služby v zmysle platných právnych

predpisov vzťahujúcich sa na rekreačné poukazy [najmä % 152.3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce vzne'ni neskorších

predpisov],
cj zabezpečiť, že Kartou DOXX bude umožnené vykonať platobne operácie v zmysle tejto Zmluvy, najmä akceptovať

objednávku Spoločnosti DOXX na inštaláciu príslušnej softveroklej aplikácie, ktorá slúži na realizáciu prijimania Kariet DCX-X,

do POS terminálov vjeho prevádzkarniach. a umožniť jej inštaláciu v súčinnosti sdodávateľom POS terminálov, pričom

akceptácia objednávky. sa vzťahuje aj na spustenie nového POS terminálu v prevadzkarni Poskytovatelé a/alebo akceptovať

registráciu poskytovatela do Piatobnej brány ; zoznam POS terminálov ;. uvedením ich Tll) čísla/Čísla! tvori prilohu Č. 1 k tejto

Zmluve; vzor objednávky na inštaláciu'softvérovej aollkacie [>ka & Platobnej brány na akceptáciu Karlet DDXX tvori prilohu

č 2 tejto Zmluvy,
' '
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prijímať na 905 termináloch akceptujucich Karty DOXX vo svojich prevádzkarniach uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy od

Užívateľov nimi predkladanú Karm DOXX za podmienok uvedených v tejto Zmluve, v „Pravidlách akceptovania Karty DOXX

v zmluvných prevádzkach", ktoré tvoria orílohu &. 3 tejto Zmluvy, o v súlade s právnymi predpismi za účelom úhrady ceny
poskytnutých Služieb v prevádzkarnlarh Poskytovatelia; pre vylúčenie p.uchybností Zmluva sa vzťahuje na všetky
prevádzkarne Poskytovatelé uvedené v Zmluve, resp. v prílohe č. 4 tejto Zmluvy,. vrátane prevádzok Poskytovatel'a, ktoré
budú otvorené po dni účinnosti tejto Zmluvy,

"'

započítať hodnotu zodpovedajúcu hodnote Rekreačneho poukazu na cenu poskytnutej Služby; v prípade, ak cena
poskytnutej Služby bude vyššia ako hodnota, ktorú Uživatel použije na úhradu prostrednictvom Rekreačného poukazu, je
Uživateľ povinný prevyšujúcu sumu doplatiť inou formou,
pred prijatím Karty DOXX overiť, či Karta DOXX nie je viditelne upravovaná, nečitatel'ná alebo inak sfalšowná a obsahuje
všetky bezpečnostné prvky tak, ako je uvedenév prílohe č. 3 k tejto Zmluve,

v pripade uskutočnenia platby Kartou DGXX vydať Užívateľovi potvrdenku z POS terminálu ako aj doklad z registračnej

pokladnevzmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
za zaplatenie ceny alebo jej časti prostrednictvom Karty DOXX nepriskytovať Užívateľovi peňažné plnenie,
ooskytnúť Užívateľom Služby so zárukou kvality v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskeí republiky; za kvalitu
poskytovaných Služieb zodpovedá Poskytovateľ priamo uživateľovi, vrátane prejednanie prípadných reklamácii,
riadne a. viditeľne označiť svoje prevádzkarne samolepiaciml etiketami s logom Spoločnosti DOXX, ktoré mu Spoločnosť
DOXX poskytne pri aktivácii DOS terminálov, alebo vlastným oznamom o prijímaní Rekreačného poukazu, a to najneskôr od

okamihu, kedy bude vprevádzkarni aktivovaný minimálne jeden POS terminál akceptujúcí Karty DOXX a udržiavať toto
označenie až do zániku Zmluvy,
zaplatiť Spoločnosti DOXX za plnenie jej záväzkov podl'a tejto Zmluvy odmenu v dohodnutej výške,

bezodplatne poskytnúť Spoločnosti DOXX na dobu trvania Zmluvy nevyhradné právo používat' logo Poskytovatela pre
marketingové účely v súvislosti & predmetomtejto Zmluvy s tým, že Poskytovatel'si vyhradzuje právo vopred v lehote 15 dni

od doručenia žiadosti Spoločnosti DOXX písomne Schválil" každý jednotlivý prípad použitia loga Poskytovatel'a na vyššie

uvedený účel,
udeliťSpoločnostl DOXX súhlag s uvedením jeho identifikačných údajov, adries svojich prevádzkarni, loga, ochrannej známky

alebo iného označenia na weboyej stránke Spoločnosti DOXX ylgytvdoxxlistlrysk vzozname osôb prijímajúcich Rekreačné

poukazy vytvorenom Spoločnoaťw Doxx
poskytovať Služby Uživatel'om zn rovnakých podmienok ako ostatným zákazníkom platiacim v hotovosti alebo platobnou

kartou, » .

naúčtovať Užívatel'omžiaden poplatok za úhradu ceny Služieb prostrednictvom Karty DOXX, .

bezodkladne osobne alebo písomne oznámiť Spoločnosti DOXX všetky zmeny týkajúce sa údajov, ktoré poskytol v rámci

svojej identifikácie v tejto Zmluve, pokial uvedené zmeny nevyplývajú ; verejne dostupných registrov, ato všetko v lehote do

15 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť zakladujutu pre Poskytovatelia v zmysle tohto písmena tohto článku tejto Zmluvy

oznamovaciu povinnosť.
oznámiť Spoločnosti DOXX všetky údaje potrebné pre identifikáciu novozrladenych a zrušených prevádzkarnl Poskytovatel'a

alebo zmenu adresy prevádzkarne Poskytovatela alebo dočasné uzatvorenie a následne otvorenie prevádzkarne

Poskytovatela, zmenu počtu POS terminálov v prevádzkarniach Poskytovatel'e, nahradenie prevádzkovaného POS terminálu

novým POS terminálom, & to všetko v lehote do 15 dni odo dňa kedy nastala skutočnosť zakladajúca pre Poskytovatelé &

v zmysle tohto písmena tohto Článku tejto Zmluvy oznamovaciu povinnosť. —

Poskytovateľ zodpovedá Užívateľom za škodu si:-oslabenu v advislostl s poskytnutými službami v zmysle právnych predpisov

Slovenskej republiky.
Spoločnosť DOXX sa zaväzUje:
al

bl

el

hl

zabezpečiť pre Poskytovatelé dodanie a lnštaláclu softvérovej aplikácie do POS terminálov uvedených v prílohe. č. Z tejto

Zmluvy,
uviesť na webovej stránke Spoločnosti GOXX WWW-Q_CLKÉÉĽLEE prevádzkarne Poskytovatel'a, vktorých prijíma Rekreačný
poukaz,

—

ná základe „Objednávky inštalácie aplikácie DOXX a Platobnej brány na akceptáciu Karlet DOXX“ (príloha &. 2 k Zmluvej

doručiť Poskytovatel'ovi emailom na emailovú adresu uvedenú voznačenl Poskytovatela prihlasovacie menO'aheslo
k Platobnei bráne implementovanú na atránke wyyvglwiiitljyágk e/alebo inštalačný manuál pre Platobná bránu), ktorá

bude implementovaná na webovej stránke Poskytovatele alebo Poskytovateľom odsúhlasených tretích strán,

vyvíjať činnosť pre Poskytovatelé smerujúcu k odberu Poskytovateľom poskytovaných Služieb Klientmi,

informovať. Klientov 'a Užívateľovo možnosti využitia rekreačného poukazu prostredníctvom Karty DOXX na POS terminálocli

akceptujúcích Kartu DOXX v prevádzkarniach Poskytovatelé za účelom úhrady ceny alebo jej časti Služieb,

dodať Poskytovateľom etikety s logom Spoločnosti DGXX k označeniu prevádzkarne Poskytovate?a v zmysle bodu 1 písm. jl

tohto článku tejto Zmluvy,
'

_

zriadiť Poskytovatel'ovi účet na webovej stránke Spoločnosti DOXX www.doxxlistkysk; vúčte má. Poskytovatel' možnosť

zobraziť prehlad platobných operácii uskutočnených prostredníctvom Karty ooxx \: prevádzkarniach Poskytovatel'a,

v prípade, ak Uživatel použije v prevádzkarnl Poskytovatel'a Kartu DOXX na úhradu ceny alebo jej časti Služieb v súlade

stouto Zmluvou, poukázgať v prospech Poskytovatelo cenu za poskytnuté Služby vo výške úhradyceny alebo jej časti

Rekreačným peukazom v lehotách podľa článku iv. tejto Zmluvy.
' ' "

. . .

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si súčinnosť nevyhnutnú na plnenie tejto Zmluvy.

ooxx _srmvrie lístky, 'lpnl. = ru | Kálov 356 i mum form:. | &ngyiglstkyg 1 Tel.: 6800156555 ! E—mall:lnfosgmisgdoxxsk
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. V prípade, ak zmluvná strana v rámci svojej činnosti ziskava, spracúva alebo využíva akekolvek osobné údaje odovzdané druhou
zmluvnou stranou, sú zmluvné strany povinné uzatvorili ooobitnú dohodu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa upravia
podrobnosti tohto získavania, spracovania a využívania osobných údajov.

, »Zúčtovanie platobných operácu
Spoločnosť DOXX preplatí Poskytovate?ovi hodnotu prijatých Rekreačných pouka'zov na základe manuálnej _žiadosti
Poskytovatelé alebo automaticky bez potreby osobitnej žiadosti Poskytovatel'a podl'a v Zmluve zvoleného spôsobu preplatenie
prijatého Rekreačného poukazu. Poskytovateľ vykoná manuálnu žiadosť o preplatenie jednoduchým spôsobom ' a to
zadaním/vyplnením žiadosti na webovej stránke wwwdorxiistlaysk popxihláaení do Zákazníckejzóny. v pripade automatického
spôsobu preplatenie dochádza k preplateniu automaticky bez potreby osobitnej žiadosti Poskytovatela na základe nastavenie
tohto spôsobu preplatenie v Zákaznícke] zone. Minimálna frekvencia (lehota) preplatenie Rekreačných poulcazov je 10
kalendárnych dní. '

Spoločnosť DOXX preplatí Poskytovatel'ovi celkovú sumu všetkých platobných operácií zodpovedajúcich hodnote prijatých
Rekreačných poukazov uskutočnených na POS ierrnioáloch okceptujúcich Karty DOXX vprevádzkarníach Paskytovatel'a alebo
prostredníctvom Platobnej brány za príslušné obdobie od účinnosti Zmluvy, resp. od posledného preplatenie.
Suma na preplateniebude poukázaná na účet Poskytovatelia nasleduiuci pracovný deň po preplatenlv zmysle bodu 1 a bodu 2

tohto článku tejto Zmluvy, t.j. prvý pracovný deň po skončení príslušného obdobia od účinnosti Zmluvy, resp. od posledného
preplatenie, v ktorom Poskytovateľ prijal Karm DOXX v rmysle tejto Zmluvy
Spoločnosť DOXX vystaví Poskytovatel'ovi na preplatenu sumu doklad ,Vyúčtovanie Rekreačných poukazov" po kr %

prepletenl. .

Úhrada preplatenej sumy sa vykoná na číslo účtu Poskytovatelé; uvedené \! záhlaví tejto Zmluvy. Zmena účtu sa akceptuje
výlučne písomnou formou a musi byt' podpísaná osobou oprávnenou konať v mene Poskytovatelé s úradne ošvedčeným
podpisom;
Úhrada preplatenej sumy sa považuje za uhradenú okamihom odpisama finančných prostriedkov z bankového účtu Spoločnosti
DOXX v prospech príslušného bankového účtu Poskytovatelia,
V pripade omeškania Spoločnosti QDXX s úhradou pre-platenej Sumy je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Spoločnosti DOXX
z nezaplatenej sumy úroky zomeškanša vo výške 0,05 % z nezaplatene' sunny za každý, aj začatý deň omeškania, ;; to bez
potreby osobitnéhoupozornenia. a Spoločnost DOXleepovinny tieto úroky 7 omeškania Poskytovatelovi uhradiť.

Reklamácie Zmluvných prevádzok
Ak Uživatel reklamuje poskytnuté Služby, Poskytovateľ nesmie odmietnuť reklamáciu ; dôvodu, že platba bola uskutočnená
Kartou DOXX.
V prípade oprávnenei reklamácie Užívateľa na vadu Služieb ohradených Uzivateí'om v prevádzkarni Poskytovatelia Kartou DOXX

a stým súvisiaceho nároku Uživatel'a na vráteme ceny, respektive casti ceny Služieb uhradených Kartou DOXX je Poskytovateľ
povinny postupovat vzmysle platného reklamačného poriadku Poskytovatel'a. Ak vznikne Užívateľovi nárok na vyplatenie
peňazí vyplatí peniaze Užívateľovi priamo Poskytovatel. Spoločnosť DOXX nezabezpečuje vrátenie peňazí.
Zo sporov medu Poskytovateľom a Uživateiov týkajúcich sa kvality Služieb platených prostredníctvom Karty DOXX nevyplývajú
pre Spoločnosť DOXX žiadne záväzky ani zodpovednosť _

V pripade duplicitnej úhrady ceny Služieb y prevádzkarni Poskytovatelé Užívateľom (držiteľom Karty DOXX) prostredníctvom
Rekreačných poukazov aStým súvisiaceho nároku Užívateľa (držiteľa karty DOXX) na vrátenie duplicitne uhradenej ceny,
respektíve časti ceny Služby uhradenej prostrednictvom Rekreačných poukazov, vráti Spoločnosť ooxx takúto duplicitnú úhradu
Užívateľovi (držiteľovi Karty DOXXl vyplatením príslušne] sumy na kartu ooxx. Po odsúhlasení Poskytovateľom odpadli;
Spoločnosť DOXX takto vrátená sumu z vyúčtovanej hodnoty Rekreačnych poukazov. Poskytovateiije povinný odsúhlasiť vráten;
sumu do 7 dni od doručenia oznámenia Spoločnosti ooxx.

Odmena Spoločnosti DOXX
.

Poskytovateísa zaväzuje zaplatiť Spoločnosti DQXX za plnenie jej záväzkov podľa článku lll. tejto Zmluvy odmenu vo výške;
aj 7 % zcelkového obiemu platobných operacii vykonaných Užívatel'mi (držiteľmi Karty DOXX) na POS termináloch

akceptujúcich Karty DOXX v prevádzkarniach Poskytovatela prostredníctvom Karty DOXX podľa tejto Zmluvy v príslušnom
období od účinnosti Zmluvy, resp. od posledného preplatenie podla článku iv. teno Zmluvy za Služby Poskytovatelé,

o; 10 % zcelkového objemu platobných operácii vykonanýrh Užívateľov [držiteľmi Karty DOXX] prostredníctvom Plotohnej
brány na internetovej stránke Spoločnost? onyx. na internetovej stránke Poskytovatelé alebo ním odsúhlasených tretích
Strán v príslušnom obdobiod účinnosti ::.ĺlllliišĺľŕ'L v::p. od peslcdného preplatenie podľa článku IV. tejto Zmluvy Užívatel'mí

(držiteľmiKarty DOXX) za Služby.'ř-os „tov; title *

|< odmene bude učtovaná daň z pridanej hodnoty podľa piatnycn Hsránych predpisov
Spoločnosť DOXXje oprávnená si zúčtovať odmenu poda podu 1 tohto článku tejto Zmluvy voči sume, ktorú je povinná preplatiť
Poskytovatel'oví podľa článku zv. tejto Zmluvy, o to do 1, pracovného ona nasledujúceho po preplatení podľa článku lv. tejto
Zmluvy. \! prípade, že v deň zúčtovania odmeny nebude na učte Spoločnosti DOXX dostatok ňnančných prostriedkov, ktoré majú
byť prepletené Poskytovateľovl podl'a článku Vi. tejto Zmluvy, odmena bude uhradená z ďalších súm platobnýbh operácií
uskutočnených na 905 termináloch vprevádzkarniach ?oskytovatei'a prostrednictvom Karty DO'XX alebo prostredníctvom
Platobnej brány podľa tejto Zmluvy. v pripade ukončenia Zmluvy vyzve Spoločnosť DOXX Poskytovatelia na uhradenie odmeny,
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resp. jej nezúčtovanej časti v prospech účtu Spoločnosti DOXX, pričom Poskytovatelia povinný uhradiť Spoločnosťou DOXX
požadovanú odmenu, resp. jej nezúůovanú časť na SpoločriOSťOu DOXX určený účet do .5 dní odo _dňa doručenia výzvy
Poskytovatel'ovi
Poskytovateľ súhlasí so zúčtovanlm odmeny v zmysle tejto Zmluvy voči sume, ktorú je Spoločnosť DOXX povinná preplatiť
Poskytovatelbvi podla článku lv tejto ["'.mluvy Zároveň sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu tento súhlas neodvolal.
Spoločnosť DOXX vystaví a doručí Poskytovateľom faktúru, ktorou fakturovala dohodnutú odmenu v zmysle tejto Zmluvy spolu
s „Vyúčtovanie Rekreačnych poukazov" v zmysle článku :v'. bodu 4 tejto Zmluvy, elektronicky na adresu

Vii. Trvanie Zmluvy
1.
2.
3.

ln

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvnéstranymôžu Zmluvu ukončiť písomnou dohodou.
Každá zmluvná strana je oprávnená kedykoľvek tuto Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a
začína plynúť prvym dňom kalendárneho mesiaca, nasledujucom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane; 2m;.iva sa
ukončí uplynutím výpovednej Mehoty
Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy, ak druhá zmluvná strana podstatne poruší zmluvnú pwinnosť,
alebo air bol vyhlásený konkurz na majetok druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia. Vzájomné
práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa vysporiadanie zúčtovania e úhrad platobných operácií a odmeny v zmysle tejto
Zmluvy, na ktoré zmluvným stranám vznikol nárok ku dňu účinnosti odstúpenie od Zmluvy, ostávajú odstúpením nedotknuté.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa pre účely tejto Zmluvy považuje najmä neuzatvoreniezmlúv stretími osobami
potrebnými pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, opakovaná nefunkčnosť POS terminálov vprevádzkarniach Poskytovatel'a,
neoznačenle prevadzkarni Poskytovatelé: anketami s logom Spoločnosti DOXX alebo vlastnym oznamom Poskytovatelé:
oprijímaní Rekreačnych poukazov, odmietanie Karty DOXX od Užívatelov pri platbe vprevádzkarniach Poskytovatel'a a iné
konanie nezlučiteľné s povinnogťaml zmluvných strán uvedenými v tejto Zmluve, a to inapriek pisomnej výzve poskytujúcej
dodatočná lehotu na nápravu minimálne v trvaní ] 0 dní.
V pripade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti Poskytovateľom v konkrétnej prevádzkarni Poskytovatel'a je SpOŠOČnGEť
DOXX oprávnená odstúpit od tejto zmluvy čiastočne len vo vzťahu ku konkrétnej prevadzkarni Poskytovatela za predpokladu, že
nedošlo k náprave napriek písomnej vyzve poskytujúce] dodatočnú lehotu na nápravu minimálne v trvaní 10 dni.
Po ukončení Zmluvy je Poskytovateľ povinny bez zbytočného odkladu odstrániť všetky etikety s logom Spoločnosti DOXX, alebo
vlastným oznamom Poskytovatelé o prijímaní Rekreačnych poukazov zo svojich prevadzkarni, v pripade čiastočného odstúpenia
od Zmluvy zkonkrétnej prevádzkarne tak, aby nedochádzalo kvyvolávaniu mylneho dojmu u Užívateľov omožnosti úhrad
služieb Poskytovatei'a prostrednictvom Rekreačnych poukazov v prevádzkarniach Poskytovateľa.

Vlil. Zodpovednosť za škodu
1.
2

'l

2.

3.

Zmluvné strany zodpovedajú za nadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy.
v prípade, ak niektorá 20 zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinnosti vyplývajúcich ztejto Zmluvy, je povinná druhej
zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorú v súvislosti s porušením tejto povinnosti druhej zmluvnej strane vznikne na jej
majetku a/alebo všetku ujmu. ktorú utrpí v nemajetkovej sfére.

Ochrana dôvernych informácií
Zmluvné strany považujú obsah tejto Zmluvy avšetky vnej uvedene skutočnosti za dôverné azaväzujú sa zachovávať ich
dôvernú povahu a zaviazat tjej uchovávaniu aj sumich zamestnancov zmluvnych partnerov a poradcov, ktorí sa sobsahorn
Zmluvy mohli pri plnení pracovnych povmnosti alebo Vykonévam služieb oboznámiť
Zmluvné strany sa zalei/en zaväzujú zachovávat mlčanlivosť o všetlo/ch skutočnostiam a mformáciách, o ktorých sa dozvedeli
v rámci uzatvárania tejto Zmluvy, a ktoré sa dozvedia pri pi neni svojich zavazkov z tejto Zmluvy, a to aj po ukončení platnosti a

účinnosti tejto Zmluvy.
'

_

.

V prípade porušenia povinnOSti mlčanlivosti podľa bodu 1 a/aiebo 2 tohto článku tejto Zmluvy zo strany zmluvnej strany alebo
jej zamestnancov, zmluvných partnerov alebo poradcov, ktorí sa spreómetnymi dôvernými informáciami oboznámili, ma
dotknutá Zmluvná strana voči porušujúcei zmluvnej strane nárok na náhradu spôsobenejškody.

X. Oprávnená osoby, ochrana osobných údajov a doručovanie
1. Oprávnenyml osobami sú:

aj za spoločnosť DOXX:

- v súvislosti s touto Zmluvour
ing. Dávid Dupkala — riaditeľ spoločnosti,
tel.: 0800 166 556
email: david.dupkaleäldonlistky.sk,

- v súvislosti s úhradami na POS terminálom prostrednictvom Karty DOXX

» v súvislosti so zúčtovanun platobných operacii
- v súvislosti s fakturáciou

lnŕoservis
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Tel.: 0800 166 556
čmail: infoservis©doxx.sk

bj za Poskytovatel'a:
— v súvislosti s touto Zmluvou:

- vsúvislostí s úhradami na POS termináloch progtrednictvom Karty DOXX: ...................................
- v súvislosti so zúčtovanim platobných operácii: ............
= v súvislosti s faktu ráciou- ................

2. Každá zmluvná strana“Je oprávnená zmanit' svoju oprávnenú osobu jednostranným oznámením zaslal-wm druhej zmluvnej strane
s uvedenim mena a priezviska, funkcie a telefonického (a iného) lontaktu na túto osobu.

3. Oprávnená osoby sú oprávnené:
- upresňovat' detaily jednotlivých požiadaviek tykajuoch sa plnenia podľa tejto Zmluvy a odovzdávať a prijímať-príslušné

podklady potrebné na jeho realizáciu
. riešiť vzniknuté situácie a požiadavky druhej zmluvnej str.ny tak. abvnedošk) k omeškaniu s plnenim podľa tejto Zmluvy

4. Zmluvné strany sú oprávnené uskutočňovať bežnú komunikáciusúvisiacu s predmetom tejto Zmluvyprostrednictvom |z|-mailov,
a to zasielanim e—mailov na e—mailové adresy oprávnených osôb. Za bežnú komunikáciu sa považuje akákoľvek komunikácia
medzi Zmluvnýmistranami, pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak.

5. Úkony, ktoré sa týkajú platnosti účinnosti alebo obsahu tejto Zmluvy môžu vykonávať len osoby oprávnené konať v men
príslušnej zmluvnej strany, resp. zastupovať príslušnú zmluvnú stranu pri podpise tajto zmluvy v zmysle zákonných ustanovení a
príslušných interných predpisov zmluvnej strany.

_

6. Ochrana osobných údajov poskytnutých POSkytovatel'om Spoločnosti DOXX je bližšie upravená v dokumente s názvom „Politika
na ochranu osobných údajov", ktorý je zverejnený na stránke Spoločnosti DOXX www.doxxlistky.sk.

7. V pripade "doručovania písomnosti druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne alebo prostrednictvom iného subjektu
vykonávajúceho poštovú prevádzku na adresu uvedenú pri označení druhej zmluvnej strany v Zmluve, pokial“ dotknutá zmluvná
strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie. Pisomnost' sa považuje za doručenú dňom jej
prevzatia osobou, ktorá je oprávnená preberať za zmluvnú stranu (adresáta) zásielky. Ak sa zásielka obsahujúca písomnosť
z akéhokoľvek dôvodu vráti odosielateľovi, považuje sa (len jej vrátenia za deň doručenia pisomnostl, a to bez ohľadu na to, či sa
adresát o doručovaní zásielky dozvedel. Zásielka sa považuje za doručenú aj dňom odmietnutia jej prevzatia adresátom. \(
pripade doručovania e-mailom sa písomnosť považuje.za doručenú dňom nasledujucom po dni jej preukázateľného odoslania,
a to aj v pripade, ak sa otom druhá zmluvná strana nedozvedela, resp. písomnosť neprečitala; týmto spôaobom však nie je
možné doručovat' písomnosti majúce vplyv na platnosť 3 Učinnosť Zmluvy.

Xl. Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúdaplatnosť 5 účinnosť dňom jaj podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Práva apovinnosti zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia priglušrl'ymi ustanoveniami zákona č. 513/1993. Zb.
Obchodný zákonník v meni neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Ak by niektoré ustanovenia tejto Zmluvy mali byť neplatným už v čase jej uzatvorenia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po
uzatvoreni tejto Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanoveni tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto
Zmluvy sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vzneni neskorších predpisov a ostatných platných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, !. ktorých jeden rovnopis obdrži Spoločnosť DOXX a jeden rovnopis obdržl
Poskytovateľ.

5. Zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy je možná formou písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmena
Príloh č. 1 až 4 si nevyžaduje formu dodatku, pričom príslušná zmluvná strana je oprávnená meniť obsah týchto príloh
jednostranne,oznámenim doručenym druhej zmluvnej strane.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie na to aby všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú pri reallzácii tejto Zmluvy,
boli riešené dohodou, Ak nedôjde k dohode je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podať návrh na riešenie sporu na
vecne a miestne príslušnom všeobecnom súde v Slovenskejrrepublike

!. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tuto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom, ktorý zodpovedá
ich skutočnej slobodnej vôli, ju podpísali. .

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prilohy:
- Priloha č. 1 Zoznam POS terminálov —- pri väčšom počte
- Priloha č. 2 Objednávka inštalácie aplikácie DOXX n Platobnej brány
- Príloha č. 3 Pravidlá akceptovania Karty DOXX v zmluvných prevádzkach
» Príloha č. fl Zoznam prevadzkarni Poskytovatelé — pri väčšom počte
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