K_Z_PAP_07/21i

Zmluva o spolupráci pri poskytovaní
produktov a služieb
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“) medzi:
RETEST, rozpočtová organizácia

Up Déjeuner, s. r. o.

so sídlom: Ľadová 5315/11 , 811 05 Bratislava
adresa pre korešpondenciu:
Ľadová 5315/11 , 811 05 Bratislava
registrácia:

so sídlom: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
adresa pre korešpondenciu: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

37926012
2022420565

IBAN:
SWIFT:
tel.:
e-mail:

registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.:150439/B
53528654
2121424228
SK2121424228

IBAN:
SK42 8100 0001 1502 7113 0237
BIC/SWIFT KÓD: KOMBSKBAXXX
tel.:
e-mail:

0903612068
hospodar@retest.sk

Zastúpená (osoba oprávnená konať v mene klienta):

02/ 32 55 35 45
obchod@up-dejeuner.sk

Zastúpená: Ing. Igor Janok, konateľ

Kontaktná osoba: Eva Praženicová
tel.:
0903612068
e-mail:
hospodar@retest.sk

Zmluvu vypracoval: TPKM

(ďalej len „Klient“)

(ďalej len „UpDJ“ a spoločne s Klientom ďalej len ako „Zmluvné strany“. )

I.

III. Všeobecné obchodné podmienky a spracúvanie osobných údajov

Predmet Zmluvy

1.1 UpDJ sa zaväzuje poskytovať pre Klienta nižšie vybrané Produkty
ako aj ostatné tovary a služby definované k jednotlivým produktom
vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len VOP_PAP_K)
a Cenníku (ďalej len Cenník_PAP_K) a prostredníctvom nich
zabezpečovať sprostredkované poskytovanie služieb vo vybraných
Akceptačných miestach, a to zo podmienok uvedených v tejto
zmluve a VOP_PAP_K. Klient sa zaväzuje zaplatiť UpDJ odmenu
a poplatky v zmysle tejto Zmluvy, VOP_PAP_K a Cenníka_PAP_K.
Poukážka UpCadhoc
Poukážka UpRelax
Poukážka UpMedical

Poukážka UpAqua
Poukážka UpSocial

		
II. Odmena a platobné podmienky
2.1 Odmena pre UpDJ za plnenie predmetu Zmluvy bude vyčíslená
osobitne za spracovanie každej jednej objednávky Klienta na
dodanie daného typu Produktu, pričom výška odmeny pre UpDJ za
takúto jednotlivú objednávku Klienta je uvedená v Cenníku_PAP_K.
2.2 UpDJ je oprávnený k odmene pre UpDJ, cene Klientom objednaných
tovarov a k poplatkom uvedeným v Cenníku_PAP_K účtovať DPH
v zmysle platných právnych predpisov.

3.1 Na právny vzťah UpDJ a Klienta založený touto Zmluvou sa vzťahujú
VOP_PAP_K a Cenník_PAP_K, vrátane ich zmien, doplnení či
nahradení v zmysle čl. 10 VOP_PAP_K, ktorých účinnosť nastane
po účinnosti tejto Zmluvy. Aktuálne znenia VOP_PAP_K, vrátane
Cenníka_PAP_K sú zverejnené na stránke www.up-dejeuner.sk.
IV. Záverečné ustanovenia
4.1 Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne formou
písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
4.2 Táto Zmluva sa uzavrie v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá
Zmluvná strana obdrží po jednom.
4.3 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že si prečítali
túto Zmluvu, vrátane všetkých jej príloh a všetky jej ustanovenia,
ako aj znenie príloh, sú im jasné a zrozumiteľné, a že ich podpisy
na Zmluve sú vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle uzatvoriť túto
Zmluvu za vyššie uvedených podmienok.
4.4 Prílohy:
a) Príloha č. 1 – Všeobecné obchodné podmienky (VOP_PAP_K)
b) Príloha č. 2 – Cenník (Cenník_PAP_K)
c) Príloha č. 3 – Individuálne zmluvné podmienky k Zmluve o spolupráci

V Bratislave
dňa 10.12.2021

Klient

Up Déjeuner, s. r. o.
1/1

