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'. Predmet zmluvy'.|edmetom tejto Zmluvy je vzájomna spolupraca pri akceptovaní Poukážok na úhradu Ceny a pri uplatňovaní E-passu na poskytnutie respektíve
c ('znie predplatenéhoPlnenia Partner sa zaväzuje prijímať vo všetkých svojich Prevádzkach Poukážku prostredníctvom Karty od Užívateľa na úhradu

& any. V prípade ak Partner prevádzkuje internetovy obchod alebo obdobný aystein, Partner sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi predplatené Plnenie na
základe uplatenia E-passu prostredníctvom Karty. Pre vylúčenie pctliybnostĺ sa táto Zmluva vzťahuje na všetky Prevádzky Partnera respektíve
internetové obchody či iné obdobné systémy Partnera, vrátane ?revádzok Partneri:, ktore budú otvorené po dni účinnosti tejto Zmluvy respektíve
internetové obchody či iné obdobné systemy Partner:-| uvedene do prevádzky po dni účinnosti tejto Zmluvy. Zmena v adrese alebo označení Prevádzky
Partnera alebo zmena počtu Prevádzok Partnera, zmena názvu Či umiestnenia internetového obchodu Či obdobného systému Partnera, či zmena počtu
internetových obchodov či obdobných systémov Partnera nie je zmenou, ktorá bude vyžadovať uzatvoi enie písomného dodatku k tejto Zmluve.
GGFS sa na základe tejto Zmluvy zaväzu1e Jhradit Partnerovi Preplácarni sumu 5 born uvedeným v tejto Zmluve a vo VOP<P.

. Zmluvné strany sa dohodli na zľave z Odmeny uvedenej v článku lll. VOP—'F'. Výška z avy' bola dohodnutávo výške LO %.

. Všeobecné obchodnépodmienky
Na vzájomný právny vzt'ah GGFS a Partnera zaiožený touto Zmluvou sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky — P GGFS k Zmluve o spolupráci pri
akceptovaní elektronických poukážok (ďalej len „VOP-P) v znení útmncm v deň účinnosti tejto Zmluvy vrátane ich zmien, doplnení či nahradení novými
Všeobecnym| obchodnými podmienkami po dni účinnosti tejto Zmluvy.Znenie VOP-i'" ku dňu uzavretia tejto Zmluvy tVOl'ľprílohu k tejto Zmluve.

. Partner podpisom tejto Zmluvypotvrdzuje, že je mu známe znenie VOP-P, a že s týmto znením VOP-P v celom rozsahu súhlasí.
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Právne vztahy zmluvných strán zalozené touioinluvou, ak |ch táto f_niluv' výslovne neupravuje sa riad|a príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonmka a ostatných platných právnym. predpisov Sloven'kej republíiy.

. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej" podpisu Zmluvnýmí stranami.

. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvyje možné vykonaťvýlučne formou pisomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnýmí stranami.
». Ak by niektore ustanovenia tejto Zmluvymali byt' neplatným| už v čase jej uzatvorenia alebo, ak sa stanú neplatnými neskôr po uzatvorení tejto Zmluvy,
"|P- je tým dotknutá platnosť ostatných ustariov'.'ni tejto Zmluvy Namiesto nie-platných ustanovení tejto Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného
' ormika a ostatných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky i::lormacie, ktoré si vyr- uaniii v rámci uzatvárania tejto Zmluvy, ďalej informat ie ktoré si vymenia alebo inak vyplynú
; "j plnenia, majú povahu dôverných i"|íorrnaci| s tym že noru se. |||? ;(ľi„nemého charakteru má následky podla príslušných ustanovení Obchodného
za ormika. a to i po skončení platnosti' účinnosti teno Zmluvy.
,rripade, že niektorá zo zmluvných strán poruší niektorú zo svojich povinností ustanovenýcn v tejto Zmluve,je povinná druhej zmluvnej strane uhradiť

vsetko Škodu, ktorú v súvrslosti s poručenirri tejto povinnosti druhá nulu—„'na strana. utrpí na svojom majetku alebo všetku ujmu, ktorú utrpí v

nemajetkovej sfére.
. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktore vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie, ktoré sa nepodarí vyriešiť
vzájomnou dohodou, bude riešiť súd príslušný v .rnxysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po uzavretí tejto Zmluvypojednom (1)rovnopíse.
. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľne. pricom vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán
zbavenú akýchkoľvekomylov, na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

bránu/wr; ,dňa M | 07/3074 v Únčkšl'k ,dňa 70 |J 00%)
Technické služby mosta Tvrdošín
PodVelingom 263. 027 44 Tvrdošín©

patent kas©ggfsjeu WIG DPH:“2020568858

spinomocnený zastupcaGGFS s.r.o. partner



ČGGFS
Zoznam prevádzokPartnera

f/„os/awm 4%) íl???
%,H my

_. / W \

v

v

äí'osĺfä 77.5?

Telefonikký kontakt:

Teléfonický kontakt:

V ĎW5LM/E ,dňa M /07 z'2018q V ĺě/W/W ,dňa /4/ 3/2018
%

TWOké službymum Tvrdošín ;

ä
Podunwm 2 _ T Vdmšm © ;

%
IČOWOOSZ'B DPH; K2 „0555553 %

% splnomocnený zástupca GGFS s.r.o.
' [ Š






