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Komisionárska zmluva
uzatvorená v zmysle § 577 a nasl. zákona Č. 513/199l:.~b. Obchodného zákonníka v platnom znení

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Komisionár:

obchodné meno:

sídlo:

korešpondenčná adresa:

IČO:

LE CHEQUEDEJEUNERs.r.O.

Tomášikova 23/0, 82101 Bratislava

P. O. Box 109, 820 05 Bratislava 25

313966 74

inkorporačný údaj:

štatutárny orgán:

OIČ:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B

Ing. Štefan Pet nl<· konater

2020321864, IČ OPH: SK 2020321864

Volksbank Slovensko, as., Č. účtu: 411 0023 703/ 3100

tel.: OO421/ 02/ 32 55 35 45, fax: OO421/ 02/ 32 55 35 25

bankové spojenie:

kontaktné údaje:

e-mail: vuciiQU~j"jayueuaicul 'YI.~"

(ďalej len .Komisionár")

a

Komitent v
...........J..~ť..r; {d(zP....6.g.t?.4.. .
.............a./.!.{?l!a.;{a. t!.:.9..1. .., 9.!..2~t.&.!.?(?.i?M..4.. .

-//-:::::::::Z!P..:J..liR...i!.i!i...:::::::::::::::::: .
..........3.r:.~:.f..'!':!:p...tp.d:.P.. .

obchodné meno:

sídlo/miesto podnikania:

adresa pre doručovanie':

IČO:

OIČ:

IČOPH:

g. tračnv Od '2

:a~:~ar~:yo~~:~;OSOba oprávnená j/J{!3 s~;~~~?;·········:····:i~~Cf..:·?1?Z~;g~ijjjj~lf~e"t.ddi..::::::::::::;:.~:~ ..:..:::: :
bankove spojenie: !3..-I..g.: : 7.. 7.: c. úctu: · I. · "{T ./ ·..~ ..· .
kontaktné údaje: tel.: ..91.( ., 1..F..d.123:. ;{; fax: ??f..~ŕ..;(.::f1....ť..?Z .

e-mail: ....t?I!.ť.'..~~<?.aJ!·:.~ úi.2 ..0....YZ.Me-· ..5 ~

(ďalej len .Komitenť)

Článok l.

Predmet a účel zmluvy

1.1 Komisionár LE CHEQUE OEJEUNER S.r.O. a Komitent sa dohodli, že na základe tejto rámcovej Komisionárskej zmluvy (ďalej len .Zmluva") sa Komisionár

zaväzuje, že zariadi vo vlastnom mene pre Komitenta na jeho účet určité obchodné záležitosti (ďalej len .Služby") bližšie určené dodatkami ktejto Zmluve, čím

zabezpečí poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy.

1.2 Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie poskytovania Služieb definovaných dodatkami k tejto Zmluve Komisionárom predovšetkým pre zamestnancov

Komitenta, ako aj pre Komitenta i tretie osoby určené Komitentom, a to prostredníctvom kupónov podra článku II Zmluvy v zariadeniach (prevádzkach)•poskytovateľov Služieb určených Komisionárom (bod 1.4 Zmluvy).

1.3 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Komisionára zariadiť obchodné záležitosti o zabezpečiť poskytovanie Služieb o za podmienok a v rozsahu dohodnutom

v Zmluve a v dodatkoch k Zmluve.

1.4 Na základe kupónov podľa článku II tejto Zmluvy budú Služby zabezpečené a poskytované v zariadeniach (prevádzkach) zmluvných partnerov Komisionára,

označených s viditerne umiestnenou etiketou obsahujúcou označenie Služby sprostredkovanej Komisionárom. Zoznamy zariadení (prevádzok) zmluvných

partnerov Komisionára budú zverejnené a priebežne aktualizované na web stránke Komisionára ~.·••·..._,,~;;;;~;;~;~;;,,;;,.~c .. Komisionár má právo aktualizovať

(meniť) zoznamy zariadení (prevádzok) zmluvných partnerov Komisionára poskytujúcich Služby.

Článok II.

Kupóny

2.1 Komisionár zabezpečuje poskytovanie Služieb poóra tejto Zmluvy a na základe dodatkov k nej prostredníctvom kupónov. Bližšia úprava a špecifikácia

Služieb, ktorých poskytovanie je zabezpečené prostredníctvom kupóno,!, bude predmetom dodatkov k tejto Zmluve.

2.2 Kupón nemá charakter platobného prostriedku ? l~určený najmä na úhradu sprostredkovanej Služby v nominálnej hodnote vyznačenej na kupóne.

Komisionár je povinný zabezpečovať vyhotovenie kupOl1ov na vlastné náklady. Každý kupón je na prednej strane označený názvom (druhom) kupónu,
'~

nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jeho platnosti, číselným a čiarovým kódom. Každý kUpČn obsahuje ochranné prvky, bez ktorých je kupón neplatný.

'doplniť ádresu pre doručovanie, ak sa nezhoduje s adresou sídla/miesta podnikania
2 doplniť údaj o zápise v Obchodnom registri alebo Živnostenskom regístrí, prípadne obdobný údaj ss


