Príloha č. 3

Záväzná objednávka poukážok
Ticket Service, s.r.o.
Edenred poukážka Darčeky

IČO: 52005551, IČ DPH: SK2120870653, DIČ: 2120870653 č.účtu: 2675000390 / 1100,

Edenred poukážka Služby

IBAN SK8411000000002675000390, BIC TATRSKBX
Kontaktná osoba v Ticket Service, s.r.o.:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka
č.132404/B Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava
Tel.: 02 / 50 70 72 22, Fax: 02 / 50 70 72 21, E-mail: objednavky-sk@edenred.com
www.edenred.sk

KLIENT:
IČO:

Kód klienta:

DIČ / IČ DPH:

Obchodné meno, názov:
Fakturačná adresa:

Ulica, č.:

PSČ, Mesto:

Doručovacia adresa:

Ulica, č.:

PSČ, Mesto:

Zodpovedná osoba:
E - mail:
E - mail pre zasielanie elektronickej faktúry:

Oprávnené osoby:

Telefón:
Fax:
Spôsob platby:

hotovosť

Spôsob doručenia:

kuriér, kuriérska spoločnosť

"BASIC"

bankový prevod

dobierka

Poukážky sú doručené v uzavretých obálkach. V jednej obálke je 20 poukážok s
rovnakou hodnotou. V jednej obálke môžu byť len Poukážky jedného druhu.

Počet poukážok

Darčekové obaly:
D1 Obal - Vianoce 2021 – červený
D2 Obal - Vianoce 2021 – modrý
Ďakovné karty:

Nominálna hodnota (€)

"PLUS"

Slovenská pošta,a.s.

osobne pobočka v BA

Poukážky sú doručené v uzavretých obálkach. V jednej obálke je max.20
poukážok s rovnakou nominálnou hodnotou. Obaly sú dodané zvlášť. Počet
obalov nemôže prekročiť počet poukážok. V jednej obálke môžu byť len
Poukážky jedného druhu.

1

Univerzálna
poďakovanie za pracovný výkon a želanie
k Vianociam a Novému roku

2

Personalizovaná
vlastný text a logo spoločnosti

Počet poukážok
Nominálna hodnota (€)
Typ obalov

D1

D2

1

2

Počet obalov (ks)

"PREMIUM"
Počet obalov (ks) // Typ obalov

"COMFORT"

Poukážky sú doručené už balené v obaloch. V jednom obale môže byť maximálne 20 ks poukážok aj s rôznymi
hodnotami, najviac však 3 rôzne hodnoty. V jednom obale môžu byť len Poukážky jedného druhu.
1
počet poukážok

2
hodnota poukážok (€)

počet poukážok

3
hodnota poukážok (€)

počet poukážok

hodnota poukážok (€)

Poukážky budú doručené v uzavretých obálkach. V jednej obálke môže byť maximálne 30 ks poukážok a to aj s rôznymi
hodnotami, je možné si zvoliť z 5 rôznych hodnôt. Na vzorovej neplatnej poukážke vloženej do obálky môže byť vytlačené
obchodné meno alebo názov klienta, meno zamestnanca Klienta a osobné číslo zamestnanca.
Pre objednávku balenia "Comfort" je osobitný objednávkový formulár zaslaný Klientovi na základe požiadavky zaslanej Klientom na
objednavka-sk@edenred.com

Poznámky:
Klient vyplnením a odoslaním tejto Záväznej objednávky poukážok (ďalej len "Objednávka") potvrdzuje, že si je vedomý skutočnosti, že vzájomné práva a povinnosti Klienta a spoločnosti
Ticket Service, s.r.o. súvisiace s doručením poukážok objednaných Klientom touto Objednávkou, sa spravujú ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok – klient k Zmluve
o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby, k Objednávke (ďalej len „VOP-KLIENT“) a ustanoveniami Sadzobníka – poukážky – K k Zmluve o vzájomnej
spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby, k Objednávke (ďalej len „Sadzobník-poukážky-K“) a že s uvedeným súhlasí. Klient vyplnením a odoslaním tejto Objednávky
súčasne potvrdzuje, že bol s obsahom VOP-KLIENT a Sadzobníku-poukážky-K oboznámený a že s ich znením bez výhrad súhlasí.
Klient vyplnením a odoslaním Objednávky vyslovuje súhlas s tým, že každý telefonický rozhovor medzi Klientom a spoločnosťou Ticket Service, s.r.o. môže byť za účelom kontroly služieb
poskytovaných spoločnosťou Ticket Service, s.r.o., zlepšenia kvality služieb poskytovaných spoločnosťou Ticket Service, s.r.o. alebo z iného dôvodu spoločnosťou Ticket Service, s.r.o.,
alebo ňou určenou osobou zaznamenaný na záznamové médium a uchovávaný na záznamovom médiu.
Klient vyplnením a odoslaním tejto Objednávky udeľuje spoločnosti Ticket Service, s.r.o. súhlas s poskytovaním, respektíve zasielaním reklamných a marketingových informácií Klientovi.
Klient vyplnením a odoslaním tejto Objednávky udeľuje spoločnosti Ticket Service, s.r.o. súhlas s poskytnutím identifikačných a kontaktných údajov Klienta tretej osobe za účelom splnenia
tejto Objednávky alebo v súvislosti s poskytovaním, respektíve zasielaním reklamných a marketingových informácií Klientovi.
Klient vyplnením a odoslaním tejto Objednávky a oboznámením spoločnosti Ticket Servie, s.r.o. so svojou e-mailovou adresou súčasne potvrdzuje svoj súhlas s vydávaním a doručovaním
elektronickej faktúry v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dátum

Ďakujeme za Vašu objednávku!

Podpis / Pečiatka
v. 10/2019_obaly

