SADZOBNÍK ODMIEN A POPLATKOV
spoločnosti ECOHolding s.r.o., so sídlom Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45 344 710, IČ DPH: SK2022957475, zapísanej v Obchodnom registri okresného súdu
Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 24858/V (ďalej len „Sadzobník Poplatkov“) k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov ECOHolding s.r.o.
(ďalej len „Zmluva“)

I. ODMENA ZA SPROSTREDKOVANIE
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Ak Zmluva neustanovuje inak, Poskytovateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť Odmenu Dodávateľa vo výške podľa tabuľky uvedenej nižšie v bode 1.4.
tohto článku Sadzobníka Poplatkov. Odmena Dodávateľa sa vypočíta z Celkovej hodnoty Produktov predložených Poskytovateľom na vyúčtovanie,
resp. Produktov, o ktorých preplatenie Poskytovateľ požiadal.
Suma Odmeny Dodávateľa bude vyčíslená vždy spolu za všetky Produkty jedného druhu súčasne predložené Poskytovateľom na preplatenie, resp.
spolu pre všetky Produkty jedného druhu, o ktorých preplatenie Poskytovateľ súčasne požiadal.
Dodávateľ vyúčtuje Odmenu Dodávateľa faktúrou alebo elektronickou faktúrou vystavenou Dodávateľom, obsahujúcou aj vyúčtovanie príslušnej
preplácanej hodnoty Produktov, ako aj vyúčtovanie príslušných poplatkov. Poplatky sú splatné dňa uvedeného v príslušnej faktúre.
Sadzobník odmien:

Odmena % z hodnoty Poukážky bez DPH

Minimálna suma odmeny bez DPH

ECOstravenka

4,90 %

6,-€

ECOaqua

4,90 %

6,-€

9%

6,-€

Odmena % z hodnoty Poukážky bez DPH

Minimálna suma odmeny bez DPH

ECOstravenka

3,90 %

6,-€

ECOaqua

3,90 %

6,-€

9%

6,-€

3,90%

6,-€

Poukážky v papierovej forme

ECObenefit
ECOpresent
ECOservis

Poukážky v elektronickej forme

ECObenefit
ECOpresent
ECOservis
ECOpay

Pred tlačou tohto dokumentu zvážte dopad na životné prostredie a súvisiace náklady. Využívaním elektronickej komunikácie môžete ročne ušetriť až 20 balíkov
papiera. Zachránite tak jeden strom určený na výrub a zároveň ušetríte priemerne 382,20 € na prevádzke tlačiarne.
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II. POPLATKY
2.1.

Ak Zmluva neustanovuje inak, Poskytovateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi nasledovné poplatky:
Druh poplatku

Výška poplatku

Spracovateľský poplatok – za prípravu zmluvnej dokumentácie, registráciu Poskytovateľa na
webstránke Dodávateľa.

bezplatne

Poplatok za doručenie faktúry inak ako e-mailom (na vyžiadanie Poskytovateľa)

1,55,- EUR

Ročný členský poplatok siete ECOHolding s.r.o.

bezplatne

Preplácanie bankovým prevodom
Bankový prevod (7 dní)

bezplatne

Rýchly prevod (do 3 dní)

Navýšenie odmeny o 1 %

Expresný prevod (do 24 hodín)

Navýšenie odmeny o 1,5 %

2.2.

Dodávateľ vyúčtuje Poskytovateľovi poplatok v zmysle tohto článku Sadzobníka Poplatkov faktúrou alebo elektronickou faktúrou. Dodávateľ je
oprávnený vystaviť jednu faktúru resp. elektronickú faktúru obsahujúcu viacero účtovacích poplatkov. Faktúra, resp. elektronická faktúra bude splatná
v lehote 7 dní odo dňa jej vystavenia.

2.3.

Dodávateľ je oprávnený poplatok v zmysle tohto článku vyúčtovať priamo vo faktúre, resp. elektronickej faktúre obsahujúcej vyúčtovanie Odmeny
Dodávateľa a príslušnej preplácanej hodnoty Produktov.

III. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
3.1

Výška Odmeny Dodávateľa, ako aj výška poplatkov uvedených v tomto Sadzobníku Poplatkov je uvedená bez DPH, ak nie je stanovené inak
a bude k nej pripočítaná DPH podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

3.2

Na tento Sadzobník Poplatkov sa vzťahujú ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní
produktov spoločnosti ECOHolding s r. o. v aktuálne účinnom znení.

3.3

Tento Sadzobník Poplatkov nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.08.2016.

Pred tlačou tohto dokumentu zvážte dopad na životné prostredie a súvisiace náklady. Využívaním elektronickej komunikácie môžete ročne ušetriť až 20 balíkov
papiera. Zachránite tak jeden strom určený na výrub a zároveň ušetríte priemerne 382,20 € na prevádzke tlačiarne.
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