
benefit: plus

Zmluva o akceptácii
rekreačných poukazov Benefit Plus

podľa 5 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník

Časť A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Vydávateľ
Benefit Management s.r.o.

Lublaňská 40, 120 00 Praha 2

IČ: 27069770, DIČ: 0227069770, bankové spojenie: SK34 7500 0000 0040 0204 0178

Zápis do obchodného registra na MS v Prahe: oddiel C, vložka 93997

Infolinka: +421 220 862 421, e-mail: partneriSK©benetitplus.sk,www.benelit-pluseu

Zastupuje: lng. Václav Kurel, konateľ spoločnosti

Obchodník
Sídlo:

. Názov: Technické služby mesta Tvrdošín Korešp. adresa
Hotel Limba, Hviezdoslavova

Ulica: Pod Velingom 263 Ulica: 118

Mesto: Tvrdošín PSČ, mesto: 02744 Tvrdošín

PSČ: 02744

lČO: 00490628

DIČ: SK2020568858
Bankový
účet: SK3402000000003462361955 Kód banky: 0200

Poskytované
služby: Hotely, penzióny

www. https:/lvwvw.hotellimbactt.sk/

Zápis do obchodného registra či inej evidencie:

Zastupuje: OndrašákMarián

Kontaktná osoba obchodníka: Kontaktné údaje k vyúčtovaniu:
Meno a

priezvisko: Barutová Soňa
_
E-mail: ekonomQhotellimbacttsk

Učtovacie
Tel.: 0903529734 obdobie: Kalendárny mesiac

E-mail: prevadzkarQhotellimbactt.sk
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Kategórie poskytovaných služieb:
Názov služby

ubytovacie služby

Prevádzky obchodníka:

Prevádzka č. 1

benefit: plus

Výška provízie:

Názov: Hotel Limba

Ulica: Hviezdoslavova 118

Mesto: Tvrdošín

PSČ: 02744

Tel.: 0903529736
E—mail1 pre

prijem
objednávok: recepcithotellimbacttck
E-mail 2 pre

príjem
objednávok: prevadzkar©hotelllmbactt.sk

Budete prijímať 'karty? Ano, oba typy kariet
MlD/TlD

platobných TV536901- recepcia ,TV536902- kaviareň,
terminálov: TV536903—reštaurácia

Prevádzka č. 2

Názov:

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Tel.:

Provízia

9 %

Kontaktná osoba
Meno a

priezvisko: Soňa Barutová

Tel.: 0903529734

E-mail.: prevadzkarQhotelimbactt.sk

Kontaktná osoba
Meno a

priezvisko:

Tel.:

E-mail.:
E-mail 1 pre

príjem
objednávok:
E—mail 2 pre

príjem
objednávok:

Budete prijímať
karty?

MID/TID
platobných
terminálov:
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Časť 8. OBCHODNÉ PODMIENKY

Vydavateľ a obchodníkuzavreli nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka túto zmluvu:

N

Článok 1

Úvodné ustanovenia
Predmetomzmluvyjevymedzeniepodmienok, za ktorých budeObchodník prijímať k úhradám objednávky a karty
vydanéVydavateľom, a za ktorých bude prebiehať ich vyúčtovanie.
Rekreačný poukazmá formu elektronickej poukážky alebo karty Benefit Plus.
Objednávkou sa rozumie elektronická (e—mailová, SMS, v mobilnej aplikácii) objednávka vymedzených služieb
ObchodníkavystavenáVydavateľom v prOSpech tretej osoby - Užívateľa (ďalej len Uživateľ).
Kartou sa rozumie elektronická peňaženka vo forme karty s unikátnym číslom a logom Benefit Plus,
prostredníctvomktorej môže Užívateľ hradiť vymedzené služby obchodníka.
Platby kartou Benefit Plus prebiehajú buď cez bankový terminál alebo cez virtuálny účet Benefit Plus. Platby cez
bankový terminál sú zúčtované a uhradené bankou, resp. dodávateľom terminálu obchodníkaspoločne s ďalšími
platobnými kartami. Platby kartou cez virtuálny účet Benefit Plus a čerpané objednávky sú zúčtované a uhradené
priamo Vydavateľom.
Do virtuálneho účtu Benefit Plus pristupuje Obchodník priamo zo svojho pokladničného systému, pokiaľ je
prepojenýpriamo na autorizačné centrum Benefit Plus alebo cez internetový prehliadačpo prihlásenie pod svojím
užívateľským menom a heslom na adrese vwvwbenelitplussk.

Clánok 2
Vyúčtovanie objednávok a platieb kartami Benefit Plus mimo bankový terminál

Vydavateľ uhradí Obchodníkoví hodnotu každej objednávky, ktorú Obchodník označí za vyčerpanú vo svojom
virtuálnom účte Benefit Plus. Obchodník ručí Vydavateľovi, že Užívateľovi poskytol alebo v budúcnosti poskytne
plnenie v potvrdenej hodnote objednávky, ktorú Obchodník označil za vyčerpanú.
Vydavateľ uhradí Obchodníkovi každú platbu kartou, ktorá bola riadne autorizovanávo virtuálnom účte Benefit
Plus Obchodníka.
Vydavateľje povinný vykonávať vyúčtovanie automaticky za uplynulé účtovacie obdobie do 3 pracovných dní od
ukončenia účtovacieho obdobia. Toto vyúčtovanie v elektronickej podobe bude zahrňovať:

a. prehľad záväzkovVydavateľa voči Obchodníkovi ako sumu vyčerpaných objednávoka potvrdených
kartových transakcií

b. faktúru na províziu ako pohľadávku Vydavateľa voči Obchodníkoví.
Do 3 pracovných dní od vykonania vyúčtovania uhradí Vydavateľ Obchodníkovi dlžnú čiastku po započítaní
účtovanejprovízie. Vydavateľ je ďalej povinný vykonať vyúčtovanie vyčerpanýchpoukážokihneď po ich označení
za vyčerpané, ak oto Obchodník požiada.
V prípade nedodržania vyššie uvedených termínov je Obchodník oprávnenýúčtovať Vydavateľovi za každý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky.

článok 3
Vyúčtovanie platieb kartami Benefit Plus cez bankový terminál

Karta Benefit Plus pre platby cez bankový terminál je vydávanáv platobnom štandarde VISA. V schéme VISAmá
karta Benefit Plus nastavený BIN range (fixné predčíslie) na hodnotu 416606.
Vydavateľ je povinný zaistiť, aby všetky kartové transakcie realizované cez platobný terminál Obchodníka boli
riadne zúčtované cez platobnú schému VISA. Podmienky vyúčtovania a úhrady si zjednáva Obchodník so
zúčtovacou bankou pre svoj platobný terminál a nie sú predmetom tejto zmluvy. Súčasťou bankovej provízie je
vždy i tzv. medzibankový poplatok, ktorý náleží vydavateľovi karty.
Obchodník sa zaväzuje dodaťVydavateľovi zoznam svojich prevadzkarni, ktoré budú opravené prijímať platby
kartami Benefit Plus cez platobný terminál a následne informovať o zmenách vtomto zozname. Ku každej
prevádzkamiObchodník uvedie MIC, ktorým sa rozumie identifikátor prevádzkarnev sieti platobných terminálov.
Prípadne, je tiež možné namiestoMID uviesť identifikátor TID jednotlivých terminálov.
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Pokiaľ je pri transakciách vyúčtovaných Obchodníkovi cez platobnú schému VISA medzibankový poplatok nižší
ako dohodnutá provízia, je Vydavateľ oprávnený účtovať obchodníkovi províziu vo výške tohto rozdielu (ďalej len
„Rozdielová provízie“).
Vydavateľ je oprávnený vystaviť faktúru na Rozdielovú províziu spätne za uplynulý kalendárny štvrťrok resp.
uplynulý kalendárny rok do 10. dňa aktuálneho štvrťroku resp. roku. Faktúra bude vystavené so splatnosťou 14
dni a bude zasielané Obchodníkovi v elektronickej podobe.

článok 4
Spoločné ustanovenia

Obchodníksa zaväzuje poskytovať Užívateľovi svoje služby za rovnakú cenu a za rovnakých podmienok ako pri
platbe v hotovosti. Obchodník nemôže požadovaťod Užívateľa doplatok provízie určenej Vydavateľovi. V prípade
porušenia tejto povinnosti vzniká na strane Obchodníka povinnosť uhradiť Vydavateľovi náhradu takto spôsobenej
škody.
Vydavateľ je povinný uviesť na objednávkemeno a priezvisko Užívateľa. Pri zadávaní platby kartou je Vydavateľ
povinný zobraziť Obchodníkovi meno a priezvisko Užívateľa v platobnej bráne Benefit Plus. V prípade kariet pre
platbu cez platobný terminál je Vydavateľ povinný vyzvať Užívateľa k podpisu karty v podpisovom prúžku.
Obchodníkzodpovedá za to, že svoje služby poskytne v požadovanom rozsahu práve tomuto Užívateľovi na
základe kontroly uvedeného mena či podpisu Užívateľa podľa predloženého identifikačného preukazu
s fotografiou.
Obchodníksa ďalej zaväzuje neposkytovať akékoľvek informácie týkajúce sa obsahu tejto zmluvy alebo jej časti
Užívateľovi alebo inej tretej osobe. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká na strane Obchodníka povinnosť
uhradiť Vydavateľovi náhradu takto spôsobenej škody.
Obchodníksa zaväzuje zabezpečiť uplatnenie rekreačného poukazu v súlade s ust. š 27a a & 152a zákona č.
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu (úhrada pobytu pre Užívateľa v dĺžke minimálne 2 noci a zároveň na
území Slovenskej republiky, prípadne úhrada účasti dieťaťa Užívateľa na detskom tábore na území Slovenskej
republiky počas školských prázdnin).
Obchodníksa zaväzuje použiť poskytnuté osobné údaje užívateľov iba pre účely plnenia tejto zmluvy. V prípade
porušenia tejto povinnosti vzniká na strane Obchodníka povinnosť uhradiť Vydavateľovi náhradu škody.
Obchodník zodpovedá za kvalitu a rozsah poskytovaných služieb priamo Užívateľovi, vrátane prerokovania
prípadných reklamácii. Obchodník sa zaväzuje neposkytovať Užívateľovi plnohodnotné ani čiastočné plnenie
objednávky alebo kartovej transakcie peňažnou formou. Obchodník sa ďalej zaväzuje poskytovať Užívateľovi iba
služby, ktoré sú ďalej vymedzené v sekcii Kategórie poskytovaných služieb v časti A stávajúcejzmluvy. Za každé
porušenie tohoto záväzku je Vydavateľ oprávnený účtovať Obchodníkovi zmluvnú pokutu vo výške hodnoty
objednávky alebo kartovej transakcie.
Obchodník sa zaväzuje, že viditeľne označí svoju prevádzkareň logom Benefit Plus vo forme samolepkydodanej
Vydavateľom alebo inou formou podľa svojho uváženia a informáciu o možnosti platby cez Benefit Plus uvedie
na svojich internetových stránkach.
Zmluvné strany sa zaväzujú včas, pokiaľ možno v predstihu, informovať druhú stranu elektronickou alebo
písomnouformou o zmenách vyššie uvedených údajov a ďalej o všetkých skutočnostiach,ktoré sú významné pre
riadne plnenie tejto zmluvy
Táto zmluva môže byťmenená a doplňovanápísomnou elektronickou formou so súhlasom oboch strán.
Platnosťa účinnosť zmluvy nastáva pri elektronickej verzii zmluvy v pdfformáte dňom odoslaniaVydavateľom na
e-mailovú adresu Obchodníka.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Výpovedná lehota sú dva mesiace (v prípade rekreačných poukazov tri
mesiace) a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcehopo mesiaci, kedy bola písomná výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.

Súhlas s použitím obrazového materiálu
z Vašej internetovej stránky pre účely prezentácieVašich služieb (obrázky, logá a pod.)

Súhlasím
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benefit plus
V Prahe dňa 5. 3. 2020

BeneŕitMaha ""ament s.r.ů, TeChnĺ9ké S'UŽbY mesta Tvrdošín
i... u'čgřezzfäřgirf—fäááag; „sa:;- ma ha 2 Pod Velmgom 263. 027 44 Tvrdoší ©
;$» 9?%9W& w? (322magtfm lČO:OO490628. IČ DPH:SK2| '.

'

razítko, podpis

Benefit Management s.r.o.

www.benefitplus.sk strana 5 z 5


