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VAŠA Slovensko, s.r.o., Raianske mýto /B,   Bratislava

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka .: /B

Tel.: +    , Fax: +    , info@vasa-slovensko.sk

IČO:   , IČ DPH: SK, Bezplatná linka:   

Dodávate: VAŠA Slovensko, s.r.o.

Sídlo: Raianske mýto /B,   Bratislava

Oddiel: Sro, Vložka íslo: /B

Zapísaný v: OR Okr. súdu Bratislava l

Zastúpený:  ...............................................................................................................................................

Pracovná pozícia:  ........................................................................................................................

IČO:   

IČ DPH: SK

DIČ: 

Názov banky: Tatra banka, a.s.

Číslo útu: /

Tel.:  -   

Fax:  -   

E-mail: info@vasa-slovensko.sk

Klient:  ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Sídlo:  ..................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Oddiel: ................................................... Vložka íslo:  ........................................................

Zapísaný v:  ...............................................................................................................................................

Zastúpený:  ...............................................................................................................................................

Pracovná pozícia:  ........................................................................................................................

IČO:  .......................................................................................................................................................................

IČ DPH:  ..........................................................................................................................................................

DIČ:  .......................................................................................................................................................................

Názov banky:  .......................................................................................................................................

Číslo útu:  ...............................................................................................................................................

Tel.:  .......................................................................................................................................................................

Fax:  .........................................................................................................................................................................

E-mail:  ..............................................................................................................................................................

uzavretá poda §  ods.  zákona . / Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 
medzi týmito zmluvnými stranami:

„ Zmluva o  poskytovaní produktov a  sprostredkovaní služieb “

Článok I.
Predmet zmluvy

1.  Na základe objednávky Klienta sa Dodávateľ zaväzuje pre Klienta, 
resp. jeho zamestnancov alebo pre iné osoby určené Klientom dodávať 
Produkty a prostredníctvom nich zabezpečovať sprostredkované 
poskytovanie služieb vo vybraných zariadeniach Zmluvného 
dodávateľa, ako aj dodávať ďalšie služby Klientovi.

2.  Klient sa zaväzuje prevziať Produkty, ktoré si objednal, využiť 
sprostredkované služby podľa bodu 1. tohto článku a zaplatiť 
Dodávateľovi dohodnutú cenu, poplatky a náhrady vo výške uvedenej 
v aktuálnom Cenníku.

3.  Klient vyhlasuje, že sa prostredníctvom osôb oprávnených konať 
v jeho mene oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti VAŠA Slovensko, s.r.o., (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a súhlasí s tým, aby sa vzťahy medzi 
Zmluvnými stranami spravovali, pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve, 
aktuálnymi ustanoveniami VOP. Defi nície uvedené vo VOP sú 
záväzné aj pre účely tejto zmluvy. Aktuálne znenie VOP tvorí prílohu 
č. 1 tejto zmluvy.

Článok II.

Cena a finanné vzahy

1.  Cenou sa rozumie nominálna hodnota objednaných Produktov, 
odmena Dodávateľa za sprostredkovanie služieb, paušálne náhrady 
nákladov a poplatky za ďalšie služby poskytnuté dodávateľom tak, ako 
sú uvedené v aktuálnom Cenníku. Zmluvné strany sú uzrozumené 
s tým, že od cien uvedených v aktuálnom Cenníku sa môžu odchýliť 
len v prípadoch hodných osobitného zreteľa, pričom v takom prípade 
platia ceny uvedené v Cenníku pripojenom k tejto zmluve. 

2.  Zmluvné strany vyhlasujú, že cena je stanovená v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení na základe dohody 
Zmluvných strán. Klient berie na vedomie, že sumy uvedené v Cenníku 
sú bez DPH, pričom DPH bude účtovaná vo výške a za podmienok 
uvedených v aktuálnom zákone o DPH.      

3.  Na základe prijatej objednávky vystaví Dodávateľ pre Klienta doklad 
na úhradu objednaných Produktov a/alebo služieb. Spôsob úhrady 
objednaných Produktov a služieb je podrobnejšie uvedený vo VOP.

Registr. .: P

Sk


Číslo zmluvy:

(alej len „Klient“ a „Dodávate“ alebo spolone ako „Zmluvné strany“)

Zmluva zverejnena dna 2. 12. 2014
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VAŠA Slovensko, s.r.o., Raianske mýto /B,   Bratislava

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka .: /B

Tel.: +    , Fax: +    , info@vasa-slovensko.sk

IČO:   , IČ DPH: SK, Bezplatná linka:   

Článok III.

Záverené ustanovenia

1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch 
Zmluvných strán.

  
3.  Obsah tejto zmluvy  tvoria VOP,  Cenník a ustanovenia tejto zmluvy.   

Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov, 
a to na základe súhlasu oboch Zmluvných strán.

4.  Touto zmluvou sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich zmlúv 
a dohôd uzavretých medzi Zmluvnými stranami.

5.  Klient súhlasí a splnomocňuje nižšie uvedené osoby k udeľovaniu 
pokynov/objednávok na dodávku Produktov od Dodávateľa alebo 
poskytnutie služieb a na prevzatie týchto Produktov a/alebo služieb 
od Dodávateľa.

6.  Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a ostatnými aplikovateľnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi (napr. § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v platnom znení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v platnom znení, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 
fonde v platnom znení). 

7.  Aktuálne znenie VOP je zverejnené na webovej stránke dodávateľa 
www.vasa-slovensko.sk.   

8.  Klient vyhlasuje, že sa s platnými a účinnými VOP a platným 
Cenníkom oboznámil, ich zneniu porozumel a s ich znením súhlasí, 
čo potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve. Súčasne Klient/
Dotknutá osoba, oprávnená konať v mene Klienta, podpísaním tejto 
zmluvy udeľuje Dodávateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných 
údajov v rozsahu špecifi kovanom v bode 3.2. a 3.3. VOP, pričom 
vyhlasuje, že bol(a) o svojich právach podľa zákona č. 428/2002 Z. z.,
osobitne o práve požadovať informácie o spracúvaní jeho osobných 
údajov riadne poučený(á).

9.  Pokiaľ by bolo niektoré ustanovenie tejto zmluvy právne neúčinné, 
nulitné alebo neplatné alebo by sa stalo zmenou právneho stavu 
alebo rozhodnutím niektorého orgánu právne neúčinné, nulitné alebo 
neplatné, tak sa toto netýka právnej účinnosti a platnosti ostatných 
ustanovení. Neplatné, nulitné alebo právne neúčinné ustanovenie 
je potrebné nahradiť takým, ktoré sa bude právne neúčinnému, 
nulitnému alebo neplatnému ustanoveniu ekonomicky a obsahovo čo 
možno najviac približovať.

10.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej 
zneniu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

 11.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo 
Zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie. Spolu so zmluvou 
dostane Klient aj jedno vyhotovenie platných VOP a platný Cenník.

Sk


Klientom poverené osoby k prevzatiu stravných lístkov

Meno Priezvisko Pozícia Číslo ob. preukazu Telefón

Korešpondenná adresa (ak sa nezhoduje so sídlom firmy):

dodávateklient

V.................. ...............................................  dňa ...................................................... V.................. ...............................................  dňa ......................................................1. 12. 2014
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VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10393/B

Tel.: +421 2 555 64 264, Fax: +421 2 555 63 321, info@vasa-slovensko.sk

IČO: 35 683 813, IČ DPH: SK2020322920, Bezplatná linka: 0800 182 721

do 3 369,99 €
3,0 % 

štandardná odmena

od 3 370,00 € do 9 969,99 € 2,8 %

od 9 970,00 do 12 969,99 € 2,3 %

od 12 970,00 € individuálne

PRÍLOHA č. 1
ku Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti VAŠA Slovensko, s.r.o.

„ Cenník (platný od 1. 4. 2013) “

Výška odmeny dodávateľa pre zamestnávateľov je stanovená podľa množstva nakupovaných 
stravných lístkov (na základe každej samostatnej objednávky) v celkovej hodnote:

A) Odmena dodávateľa

Výška odmeny dodávateľa je stanovená podľa množstva nakupovaných Benefitných lístkov 
(na základe každej samostatnej objednávky) v celkovej hodnote:

Všetky poplatky podliehajú DPH. 

V prípade platby kartou je účtovaná štandardná odmena dodávateľa vo výške 3 % z celkovej hodnoty 
lístkov bez možnosti uplatnenia akýchkoľvek zliav.

Výška odmeny dodávateľa pre SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom, je pri nákupe stravných lístkov 
stanovená jednotným poplatkom vo výške 4,98 €.

V prípade doručenia stravných lístkov dodávateľom je SZČO, ktorá nie je zamestnávateľom, 
poskytnutá 50% zľava z poplatkov za doručenie lístkov uvedených v časti B) aktuálneho Cenníka.

Ceny za reklamu na stravných lístkoch: 
Minimálny počet kusov lístkov s reklamou je stanovený na 20 000 ks.

Množstvo potlačených lístkov Cena 
za 10 000 ks

Cena
pri max. počte ks

do 50 000 ks 66,39 € 331,95 €
do 100 000 ks 59,75 € 597,50 €
do 500 000 ks 49,79 € 2 489,50 €

do 1 000 000 ks 39,83 € 3 983,00 €
nad 1 000 000 ks 29,87 € podľa počtu kusov

do 669,99 €
4,0 % 

štandardná odmena

od 670,00 do 3 369,99 € 3,0 %

od 3 370,00 do 8 399,99 € 2,5 %

od 8 400,00 do 9 999,99 € 2,0 %

od 10 000,00 € individuálne
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VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10393/B
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B) Poplatky za ďalšie služby spoločnosti VAŠA Slovensko, s.r.o.

Minimálny poplatok 
Minimálny poplatok  za spracovanie objednávky a vyhotovenie jednej faktúry – daňového  dokladu  je  6,00 €.    

Poplatok za doručenie lístkov 
V prípade zabezpečenia doručenia lístkov (poštou, kuriérom alebo iným spôsobom) sa klient zaväzuje 
uhradiť odpovedajúci poplatok (poštovné, dopravné, balné, poistné): 

Ak klient realizuje on-line objednávky pre registrovaných užívateľov cez webovú stránku www.vasa-slovensko.sk, 
tak automaticky získava zľavu vo výške 30 % zo štandardných poplatkov za doručenie lístkov.

Iné poplatky 
V prípade, ak dodavateľ poskytne klientovi ďalšie služby, má nárok na úhradu odpovedajúcej  výšky poplatku: 

Všetky poplatky podliehajú DPH. 

a) poplatok za doručenie lístkov poštou (cenný list/dobierka) do 500 € 4,40 €
b) poplatok za doručenie lístkov kuriérom nad 500 € 7,90 €
c) poplatok za doručenie lístkov kuriérom (dobierka) 9,10 €

a) v exkluzívnych obaloch bezplatne
b) v štandardných obálkach 0,30 €/ks

a) exkluzívny obal 0,90 €/ks
b) štandardná obálka 0,30 €/ks
c) obálka (17x17 cm) na exkluzívny obal (vrátane adresného štítku) 0,20 €/ks

cena

cena

cena

cena

a)  poplatok za obálkovanie stravných lístkov Pohoda (v jednej obálke 
sú balené lístky rovnakej nominálnej hodnoty v počte 20 ks bez 
uvedenia názvu spoločnosti a mena zamestnanca)

0,20 € /ks

b)  poplatok za obálkovanie stravných lístkov Maxi (v jednej obálke sú 
balené lístky podľa požiadaviek klienta, v jednej obálke môže byť 
jedna nominálna hodnota a maximálne 30 ks lístkov, na štítku môže 
byť uvedených 5 identifikačných údajov) 

0,35 € /ks

c) poplatok za vystavenie opisu dokladu 2 €
d) poplatok za vrátenie nespotrebovaných lístkov 6 €
e) poplatok za druhú a ďalšiu výmenu lístkov po skončení ich platnosti 6 €
f) poplatok za neprevzatie zásielky,  jej vrátenie a opakované doručenie 6 €

  Názov poplatku                                                                                                                                Dohodnutá zľava (%)

Osobitné dojednania                                                              

Odmena dodávateľa - stravné lístky
Odmena dodávateľa - Benefitné lístky
Poplatok za doručenie lístkov
Poplatok za obálkovanie lístkov
Poplatok za reklamu na lístkoch

dodávateľklient

Ceny obalov na Benefitné lístky: 

Cena za kartičku s osobným venovaním:  
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