Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov ECOHolding s.r.o.
č. ......IČO /2016 (ďalej len „Zmluva“)
uzavretá v zmysle § 261 ods. 1 a § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:
Názov:

ECOHolding s.r.o.

Sídlo:

Tolstého 2, 040 01 Košice

IČO:

45 344 710

IČ DPH:

SK2022957475

Tel.:

0917 333 130

E-mail:

info@ecoholding.sk

Tatra banka:

2924915904/1100

IBAN:

SK70 1100 0000 0029 2491 5904

BIC (SWIFT):

TATRSKBX

Podnikateľský subjekt je zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č.: 24858/V
V mene spoločnosti koná:
Ing. Jozef Tomčo, konateľ
(ďalej len „ECOHolding s.r.o.“)
a
Názov/Obchodné meno:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
IBAN:
Podnikateľský subjekt je zapísaný v
V mene spoločnosti koná:
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvorili túto Zmluvu, v rámci ktorej bude Poskytovateľ akceptovať nižšie uvedené Produkty ECOHolding s.r.o. predkladané
Poskytovateľovi Užívateľom a to na účely úhrady ceny alebo časti ceny za Poskytovateľom dodaný tovar a/alebo Poskytovateľom poskytnuté
služby.

ECO Stratégia
Poskytovateľ súhlasí, že komunikácia, fakturácia a uzatváranie zmlúv na diaľku bude prebiehať v elektronickej podobe, čo zodpovedá základnej
filozofii ECOHolding s.r.o.. Elektronickú komunikáciu považujeme za základný motivačný nástroj efektívneho podnikateľského prostredia, ktorý
prispieva k ochrane životného prostredia. Efektívnym využívaním moderných elektronických komunikačných prostriedkov spolu môžeme
dosiahnuť pozitívny dopad na životné prostredie a zároveň znižovať prevádzkové náklady, šetriť čas a pomáhať udržať zelenú planétu aj pre
ďalšie generácie.

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.

ECOHolding s.r.o.
Tolstého 2, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:

45344710
SK2022957475
0917 333 130
info@ecoholding.sk

Článok I.
Predmet zmluvy
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Poskytovateľ sa zaväzuje prijímať od Užívateľa niektorý z nasledovných produktov:

papierové poukážky: ECOstravenka/ECOaqua/ECObenefit/ECOpresent/ECOservis,

elektronické poukážky: eECOstravenka/eECOaqua/eECObenefit/eECOpresent/eECOservis,
a to na účely úhrady ceny alebo časti ceny za Poskytovateľom dodaný tovar a/alebo Poskytovateľom poskytnuté služby za podmienok
ustanovených touto Zmluvou a jej prílohami, ktorými sú Všeobecné obchodné podmienky ECOHolding s.r.o. (ďalej len „VOP“), ktoré
predstavujú neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto Zmluve a Sadzobník Poplatkov predstavujúceho neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto Zmluve.
ECOHolding s.r.o. sa zaväzuje preplatiť Produkty prijaté Poskytovateľom od Užívateľov na účely úhrady ceny alebo jej časti za tovar
dodaný alebo službu poskytnutú Užívateľovi a to za podmienok uvedených vo VOP a Sadzobníku Poplatkov.
ECOHolding s.r.o. má nárok na odmenu vo výške podľa Sadzobníka Poplatkov a VOP.
Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť ECOHolding s.r.o. všetky poplatky vyplývajúce zo Sadzobníka Poplatkov.

Článok II.
Trvanie zmluvy
2.1.
2.2.
2.3.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyjadrenia súhlasu oboma Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo Zmluvných strán písomnou formou, a to buď listinnou formou,
alebo elektronicky. Výpovedná lehota je 1-mesačná. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Platnosť Zmluvy končí uplynutím výpovednej lehoty.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1.
3.2.

3.3
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

Túto zmluvu môžu Zmluvné strany meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou, ak táto Zmluva neustanovuje inak, a to buď listinnou
formou, alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailových adries Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1: Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Príloha č. 2: Sadzobník Poplatkov
Zmena, doplnenie, zrušenie alebo nahradenie novým znením ktorejkoľvek z vyššie uvedených príloh k tejto Zmluve nie je skutočnosťou,
ktorá by vyžadovala uzavretie dodatku k tejto Zmluve. V zmluvnom vzťahu založenom touto Zmluvou sa však bude uplatňovať nové
znenie príloh k tejto Zmluve. Na vzájomný právny vzťah ECOHolding s.r.o. a Poskytovateľa založený touto Zmluvou sa vzťahujú VOP
a Sadzobník Poplatkov, v ich aktuálnom účinnom znení zverejnenom na webstránke: http://www.ecoholding.sk. Ustanovenia VOP a
Sadzobníka Poplatkov sa uplatnia vždy, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred
ustanoveniami VOP a Sadzobníka Poplatkov. V prípade odchylnej úpravy vo VOP a Sadzobníku Poplatkov majú ustanovenia Sadzobníka
Poplatkov prednosť pred ustanoveniami VOP.
S prihliadnutím na § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2014 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Poskytovateľ
súhlasí so zasielaním elektronickej faktúry od ECOHolding s.r.o.
Poskytovateľ uzatvorením tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP a Sadzobníka Poplatkov v aktuálnom účinnom znení
zverejnenom na webstránke: http://www.ecoholding.sk.
Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy,
ktoré zostávajú platné a účinné. Miesto neplatného či neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán najbližšie sledovanému účelu neplatného ustanovenia. Zmluvné
strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením,
ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
Touto zmluvou sa ruší platnosť všetkých predchádzajúcich zmlúv a dohôd uzavretých medzi Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu tejto Zmluvy, jej zneniu porozumeli a táto Zmluva predstavuje slobodnú a vážnu
vôľu oboch Zmluvných strán.

V .................................... dňa ......................................

........................................................
Ing. Jozef Tomčo
Konateľ spoločnosti ECOHolding s.r.o.

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.

ECOHolding s.r.o.
Tolstého 2, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:

45344710
SK2022957475
0917 333 130
info@ecoholding.sk

