ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi:
Poskytovateľom :
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

BONUS CARD, s.r.o.
Chmelinec 1416/16, 020 01 Púchov
47 200 839
2023790241
SK2023790241
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka č. 28342/R
V zastúpení:
Mgr. Jana Ižvoldová, konateľ
Kontaktný e-mail:
izvoltova@bonuscitycard.sk
Telefonický kontakt: 0910965508
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Partnerom:
Obchodné meno:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Sídlo:
Krušovská ulica č. 291, 955 01 Topoľčany
IČO:
36102601
DIČ:
2021450596
V zastúpení:
PhDr. Blaženou Šmotlákovou, riaditeľkou
Kontaktný e-mail:
office@tribecskemuzeum.sk
Telefonický kontakt: 038/ 53 23 021
(ďalej len „Partner“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi Partnerom a Poskytovateľom spočívajúca v účasti
Partnera na projekte regionálnej zľavovej karty, ktorá je produktom Poskytovateľa
prostredníctvom zľavového systému prevádzkovaného Poskytovateľom.
2. Partner sa zaväzuje poskytovať zľavy v rámci zľavového systému regionálnej zľavovej karty
v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „Zľavovej karty“) v nasledovných
prevádzkach:
Názov prevádzky:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Adresa:
Krušovská ulica č. 291, 955 01 Topoľčany
Telefonický kontakt:
038/5323 253
Emailový kontakt:
office@tribecskemuzeum.sk
Webová adresa:
www.tribecskemuzeum.sk
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu Partnera v rámci projektu Zľavovej karty na základe
textových a obrazových podkladov dodaných Partnerom.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Partner je povinný poskytnúť držiteľom platných Zľavových kariet zľavu podľa Článku III. tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Partnerovi nevyhnutné údaje a informácie, ktoré sa vzťahujú na
predmet tejto zmluvy a informovať Partnera o akýchkoľvek zmenách vzťahujúcich sa k predmetu
zmluvy.

Článok III.
Výška a doba poskytovania zľavy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvného vzťahu Partner poskytne po predložení
platnej Zľavovej karty zákazníkom zľavu z ceny poskytovaných služieb vo výške: 50 % z ceny služieb.
Popis zľavy: 50 % zľava na vstupné do expozície a na výstavy.
Článok IV.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou aktívnej účasti Partnera na projekte Zľavovej karty je
úhrada účastníckeho poplatku v zmysle aktuálneho cenníka. Cena poplatku bola po dohode
zmluvných strán stanovená na 150,- eur s DPH a zahŕňa náklady spojené s propagáciou Partnera
v projekte Zľavovej karty a dodanie 20 ks Zľavových kariet.
2. Účastnícky poplatok je splatný na základe faktúry, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti daňového
dokladu. Účastnícky poplatok bude Partnerovi vyfakturovaný po podpise tejto zmluvy na základe
faktúry s dobou splatnosti 14 dní.
Článok V.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovej stránke Partnera.
3. Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou,
c) odstúpením od zmluvy.
4. Zmluvu je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu alebo i bez
uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
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2.
3.
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, slobodne a vážne, bez nátlaku a nie za
zjavne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy a s jej obsahom bez
výhrad súhlasia, na znak čoho túto zmluvu podpisujú.
Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými
stranami.
Vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Akékoľvek písomné prejavy vôle súvisiace s touto zmluvou si budú zmluvné strany doručovať ako
doporučenú zásielku na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorá bude druhej
zmluvnej strane preukázateľne oznámená. Zásielka sa považuje za doručenú uplynutím piateho dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bola zásielka odovzdaná na doručovanie, a to i v prípade, ak adresát
zásielku neprevezme, alebo ak mu z akéhokoľvek dôvodu nebude doručená.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorého každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení zmluvy.
V Topoľčanoch dňa 27. 7. 2015
________________________
Poskytovateľ
BONUS CARD, s.r.o.

__________________________
Partner
Tribečské múzeum v Topoľčanoch

