ZSPS č. 1609001

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽBY
č. 1609001
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 v súvislosti s ustanovením § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObZ“)

Článok I. Zmluvné strany.
Názov:
Sídlo:
IČO
IČ DPH:
Konajúci:
Zapísaný:
IBAN:

1.
Sprostredkovateľ
Shippiter s.r.o.
Národná trieda 40, 040 01 Košice
50 372 084
DIČ:
2120299808
Mgr. Tibor Boháčik, konateľ
OR OS Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 39376/V
SK07 1111 0000 0010 5236 2008
(ďalej aj ako „sprostredkovateľ“)

2.

Záujemca

(ďalej aj ako „záujemca“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 v súvislosti s ustanovením § 642 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov zmluvu o sprostredkovaní (ďalej len „zmluva“):
Článok II. Predmet zmluvy.
1.

Predmetom zmluvy je záväzok sprostredkovateľa vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť určitú
zmluvu s treťou osobou, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).
Článok III. Práva a povinnosti sprostredkovateľa.

1.

Sprostredkovateľ je povinný vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou
osobou. Vyvíjaním činnosti podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, že sprostredkovateľ zaradí záujemcu medzi ostatných
záujemcov na svoju webovú stránku www.shippiter.com.

2.

Povinnosťou sprostredkovateľa je len zaobstarať pre záujemcu príležitosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu s určitým obsahom.

3.

Za sprostredkovanie príležitosti má sprostredkovateľ nárok na dohodnutú províziu. Nárok na túto províziu vzniká
sprostredkovateľovi už zaobstaraním tejto príležitosti pre záujemcu. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu aj ak zmluva
s treťou osobou bola uzavretá bez jeho súčinnosti alebo ak bol sprostredkovateľ činný ako sprostredkovateľ tiež pre osobu,
s ktorou sa uzavrela sprostredkúvaná zmluva.

4.

Sprostredkovateľ je oprávnený byť činný ako sprostredkovateľ aj s osobou, s ktorou sa uzavrela sprostredkúvaná zmluva.

5.

Sprostredkovateľ má popri provízii nárok aj na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním.

6.

Sprostredkovateľ nie je povinný uschovať pre potrebu záujemcu akékoľvek doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so
sprostredkovateľskou činnosťou.

7.

Sprostredkovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanie o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri plnení zmluvy.

1.

Záujemca berie na vedomie a vyslovene súhlasí s tým, že povinnosťou sprostredkovateľa je len zaobstarať pre záujemcu príležitosť

Článok IV. Povinnosti záujemcu.
uzavrieť s treťou osobou zmluvu s určitým obsahom, a už zaobstaraním tejto príležitosti pre záujemcu vzniká sprostredkovateľovi
nárok na províziu.
2.

Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetky údaje potrebné na zaradenie záujemcu na webovú stránku
sprostredkovateľa. Záujemca zodpovedá za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov.

3.

Záujemca je povinný zaplatiť sprostredkovateľovi riadne a včas províziu a náklady, ktoré vznikli sprostredkovateľovi v súvislosti
s výkonom sprostredkovateľskej činnosti.

4.

Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetku súčinnosť, potrebnú na riadne splnenie jeho záväzku. Za úplnosť
a včasné dodanie vyžiadaných podkladov sprostredkovateľovi zodpovedá záujemca.

5.

Záujemca pristupuje do svojho vytvoreného konta na webovej stránke www.shippiter.com cez administrátorské rozhranie.

6.

Záujemca je povinný udržiavať informácie o sebe, svojej flotile a dostupnosti vozidiel, cene za službu, kapacitné možnosti a ďalšie
požadované informácie aktuálne.

7.

Pracovnou dobou sa rozumie každý kalendárny deň medzi 07:00 až 20:00. Záujemca je povinný na dopyt doručený počas
pracovnej doby odpovedať do jednej hodiny od jeho doručenia. V prípade doručenia dopytu mimo pracovnej doby je záujemca
povinný odpovedať na dopyt počas jednej hodiny od začatia najbližšej pracovnej doby.

8.

Záujemca je povinný vystaviť po dokončení zákazky zákazníkovi, t.j. tretej osobe, s ktorou sprostredkovateľ sprostredkúva
uzavretie zmluvy, faktúru na cenu, za ktorú si zákazník záujemcu objednal cez webové rozhranie sprostredkovateľa. V prípade
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zmeny požiadaviek zákazníka počas vykonávania zákazky sa cena môže zmeniť. Faktúra, ktorú záujemca zákazníkovi vystaví
obsahuje celkovú cenu, ktorá je tvorená províziou a odmenou záujemcu.
9.

Záujemca je povinný označiť svoje vozidlo ceduľkou: „SHIPPITER PARTNER“ o rozmeroch min. 20x30cm umiestnenou na
viditeľnom mieste.

10.

Záujemca je povinný vykonávať sprostredkúvanú činnosť riadne, svedomito a vhodne sa správať voči zákazníkom. Záujemca
nesmie vykonávať túto činnosť v stave vylučujúcom jeho spôsobilosť najmä v súvislosti s požitím alkoholických nápojov alebo
iných návykových látok.
Článok V. Odplata

1.

Odplatu sprostredkovateľa tvorí provízia. Zmluvné strany sa dohodli, že provízia je vo výške 5,- € za každé sprostredkovanie služby.
Provízia predstavuje sumu za výkon sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľom pre záujemcu.

2.

Odmena je splatná mesačne do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na základe faktúry vystavenej sprostredkovateľom
záujemcovi. V prípade rozporu v splatnosti uvedenej v zmluve a uvedenej vo faktúre má prednosť splatnosť uvedená v zmluve.
Článok VI. Ďalšie ustanovenia.

1.

Táto zmluva nezaniká, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá.

2.

Táto zmluva taktiež nezaniká, uzavretím zmluvy, ktorá je predmetom sprostredkovania.

3.

Táto zmluva zaniká písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť nasledujúci deň
po doručení písomnej výpovede jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

4.

Plynutie výpovednej lehoty nemá vplyv na vzájomné povinnosti zmluvných strán.

5.

Táto zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán.

6.

V prípade neuhradenia faktúry sprostredkovateľovi riadne a včas poskytne sprostredkovateľ záujemcovi náhradnú lehotu v dĺžke
30 dní na jej uhradenie. Márnym uplynutím tejto lehoty táto zmluva zaniká.
Článok VII. Sankcie.

1.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti záujemcu vyplývajúcej z článku IV. je záujemca povinný zaplatiť sprostredkovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 10-násobku provízie za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.

2.

V prípade, že konaním a / alebo opomenutím konania záujemcu dôjde k zmareniu zmluvy uzavretej / uzatváranej s treťou osobou,
na základe čoho bude sprostredkovateľ povinný vrátiť tretej osobe zaplatený rezervačný poplatok, je záujemca povinný zaplatiť
sprostredkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100-násobku provízie.

3.

Sprostredkovateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute podľa predchádzajúcich odsekov požadovať aj náhradu škody spôsobenej
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

4.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti záujemcu vyplývajúcej z článku IV. je sprostredkovateľ oprávnený zablokovať
záujemcovi prístup do administrátorského rozhrania na webovej stránke www.shippiter.com a stiahnuť všetky ponuky záujemcu
z webovej stránky a to až do úplného odstránenia porušenia predmetnej povinnosti a / alebo do uhradenia všetkých podlžností
záujemcu voči sprostredkovateľovi.
Čl. VIII. Záverečné ustanovenia.

1.

Ďalšie otázky, touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2.

Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.

3.

Prípadná neplatnosť niektorej časti tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá
časť tejto zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá
je svojou povahou najbližšia úmyslu sledovanému stranami pri uzatváraní tejto zmluvy.

4.

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Sprostredkovateľ:

Záujemca:

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

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

____________________________________
Shippiter s.r.o.

____________________________________
...................................................
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