Sadzobník odmien a Poplatkov
K Podmienkam používania produktov ECOHolding s.r.o. – “Klient“ (ďalej len „Sadzobník – K“)
Sadzobník - K (platný od 25.05.2018)

A) Odmena Dodávateľa ECOHolding s.r.o.
Výška odmeny Dodávateľa pre Zamestnávateľov je stanovená podľa množstva nakupovaných Stravovacích poukážok, a to buď v papierovej / elektronickej
forme (na základe každej samostatnej objednávky) v celkovej hodnote:

do 2.999,- €

2,49 %

od 3.000,- €

individuálne

Výška odmeny Dodávateľa je stanovená podľa množstva nakupovaných Nápojových poukážok, Benefitných poukážok, Darčekových poukážok, Sociálnych
poukážok, a to buď v papierovej / elektronickej forme (na základe každej samostatnej objednávky) v celkovej hodnote:

do 2.999,- €

2,9 %

od 3.000,- €

individuálne

Odmena Dodávateľa podlieha DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

B) Poplatky za ďalšie služby Dodávateľa ECOHolding s.r.o.
Minimálny poplatok
Minimálny poplatok za spracovanie objednávky a vyhotovenie jednej faktúry – daňového dokladu je 6,00,- €

Poplatok za doručenie a balné
V prípade zabezpečenia doručenia poukážok (kuriérom alebo iným spôsobom) sa Klient zaväzuje uhradiť zodpovedajúci poplatok (poštovné, dopravné,
balné, poistné):

a)

Poplatok za doručenie kuriérom, balné a poistenie zásielky do 1.000,- €

2,90,- €

b)

Poplatok za doručenie kuriérom, balné a poistenie zásielky nad 1.000,- €

4,90,- €

c)

Doplatok za doručenie kuriérom na Dobierku

1,90,- €

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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Iné poplatky
V prípade, ak Dodávateľ poskytne Klientovi ďalšie služby, má nárok na úhradu zodpovedajúcej výšky poplatku:
a) Poplatok za obálkovanie Poukážok v programe Basic (v jednej obálke sú balené lístky rovnakej
nominálnej hodnoty v počte 20 ks bez uvedenia názvu spoločnosti a mena zamestnanca)

0,2% z celkovej Hodnoty

b) Poplatok za obálkovanie Poukážok v programe Exkluziv ( v jednej obálke sú balené Poukážky podľa
požiadaviek klienta, v jednej obálke môže byť jedna nominálna hodnota a maximálne 35ks lístkov, na
štítku môže byť uvedených 5 identifikačných údajov)

0,2% z celkovej Hodnoty

c)

d)

Poplatok za vrátenie nespotrebovaných lístkov

4,9 %

6,- €

Poplatok za neprevzatie zásielky, jej vrátenie a opakované doručenie

Ceny obalov na Benefitné a Darčekové Poukážky:
a)

Exkluzívny obal

0,90,- €/ks

b)

Štandardná obálka

0,30,- €/ks

Cena za kartičku s osobným venovaním:
a)

V exkluzívnych obaloch

Bezplatne

b)

V štandardných obálkach

0,30,- €/ks

Ceny za reklamu na Poukážkach:
Minimálny počet kusov lístkov s reklamou je stanovený na 50 000 ks.

Množstvo potlačených
Poukážok

Cena za 1 ks / Predná
strana/plnofarebná tlač

Cena za 1 ks / Predná
strana/jednofarebná tlač

Cena za 1 ks / Preklad
/Plnofarebná tlač

Do 100 000 ks

0,0089,- €

0,0044,- €

0,029,- €

Do 500 000 ks

0,0079,- €

0,0040,- €

0,025,- €

Do 1 000 000 ks

0,0074,- €

0,0039,- €

0,023,- €

Všetky poplatky podliehajú DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

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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