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Článok III.

Práva a povinnosti Komislonára

3.1 Komisionár sa zaväzuje na základe žiadosti Komitenta bezodkladne predložiť Komitentovi návrh na uzatvorenie dodatku/dodatkov k tejto Zmluve, na

základe ktorého si Komitent bude môcť objednávať sprostredkovanie Služieb prostl1!dníctvom kupónov podľa aktuálnej ponuky Komisionára.

3.2 Komisionár je povinný odovzdať Komitentovi pri uzatvorení dodatku k tejto Zmluve aj vzor objednávky kupónov. Komisionár je povinný doručiť Komitentovi

kupóny objednané podľa tejto Zn1luvy a na základe dodatkov k nej do 2 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky Komisionárovi, pokiar sa zmluvné strany

v dodatku k Zmluve nedohodnú inak.

3.3 Komisionár sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie Služieb každej osobe, ktorá predloží kupóny podľa čl. II tejto Zmluvy v zariadeniach (prevádzkach)

poskytovaterov Služieb určených Komisionárom (bod 1.4 Zmluvy).

3.4 Komisionár sa zaväzuje na žiadosť Komitenta vynaložiť všetko úsilie za účelom rozšírenia zariadení (prevádzok) zmluvných partnerov Komisionára, za účelom

rozšírenia rozsahu sprostredkovávaných Služieb.

Článok IV.

Práva a povinnosti Komitenta

4.1 Komitent má právo vyzvať Komisionára na uzatvorenie dodatkov na kupóny pod ra tejto Zmluvy.

4.2 Komitent má právo si na základe dodatkov k Zmluve objednať kupóny, prostredníctvom ktorých môže Komitent, zamestnanci Komitenta a Komitentom

určené osoby prostredníctvom kupónov Komisionára využívať Služby, ktorých poskytovanie sprostredkuje Komisionár.

4.3 Komitent je povinný uhrádzať Komisionárovi odplatu i Poplatky podra 'čl. V tejto Zmluvy riadne a včas.

4.4 Komitent sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Komisionárovi zmenu ktoréhokoľvek z údajov uvedených na prvej strane tejto Zmluvy, najneskôr však do piatich

pracovných dní odo dňa každej zmeny.

ČlánokV.

~b.Odplata a platobné podmienky

5.1 Komitent je povinný zaplatiť Komisionárovi odplatu do .~n....kalendárnych dní od dátumu vyhotovenia faktúry. Ak pripadne tento deň na sobotu, štátny

sviatok alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Odplatou sa rozumie nominálna hodnota objednaných kup6nov,

provízia dohodnutá v dodatkoch k tejto Zmluve a ďalšie poplatky poera aktuálneho .Cenníka· Komisionára (ďalej len .Cenník"), ktorý tvorí súčasť Všeobecných

obchodných podmienok Komisionára, pokiar sa zmluvné strany v dodatkoch k tejto Zmluve nedohodnú inak.

Článok VI.

Trvanie a zánik zmluvy

6.1Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

6.2 Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán alebo uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty. Písomnú výpoveď je oprávnená dať ktorákoľvek zo

zmluvných strán. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej

strane. Povinnosť doručiť výpoveď sa splní, len čo adresát písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vráti odosielateľovi ako nedoručiternú. Účinky doručenia

nastanú aj vtedy, ak adresát odmietne prijať písomnosť.

Článok VII.

Iné dojednania

7.1 Súhlas so spracovanfm osobných údajov: Komitent v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení poskytuje

Komisionárovi súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré Komitent dobrovoľne poskytuje Komisionárovi v rozsahu údajov uvedených v tejto Zmluve a v

dodatkoch k nej pre potreby realizácie účelu Zmluvy, ako aj na štatistické účely Komisionára, najmä na účely spracovania a vyhodnocovania informácií

o využívaní Služieb sprostredkovávaných Komisionárom, ako aj na účely predkladania ponúk a zasielanie informácií o Službách ponúkaných alebo

sprostredkovávaných Komisionárom. Komitent uderuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú, tento súhlas je možné kedykorvek

odvolať písomnou žiadosťou doručenou Komisionárovi.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na ich zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa nevzťahuje úprava ustanovení § 578, § 584, § 585 a § 589 Obchodného
•zákonníka.

7.3 Súčasťou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné obchodné podmienky Komisionára (ďalej len .Obchodné podmienky") upravujúce podmienky poskytovania Služieb,

ako aj ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán, súčasťou ktorých je aj Cenník poplatkov. Odchylné dojednania v Zmluve a dodatkov k nej majú prednosť pred

znením Obchodných podmienok.

Článok VIII.

Záverečné a prechodné ustanovenia

8.1 Táto Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre

každú zmluvnú stranu. Vzťahy neupravené touto Zmluvou, jej dodatkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami Komisionára sa riadia ustanoveniami

Obchodného zákonníka.

8.2 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, ktorý je určitý a zrozumiterný, a že ich podpisy na

Zmluve sú vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle uzatvoriť túto Zmluvu. Komitent prehlasuje, že sú mu známe Obchodné podmienky vrátane Cenníka, ktoré boli

priložené k návrhu Zmluvy.
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