         

Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Zákaznícke číslo: ..........................

1. Všeobecné údaje Zákazníka
Názov firmy: Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.

Ulica: Biela 6

Štát / PSČ / Miesto: SK/81101/Bratislava

Telefón: 0903985962

E-mailová adresa: peter.banovec@mepasys.sk

Fax:

Kontaktná osoba / Funkcia: Mgr. Peter Bánovec / konateľ

IČO: 35738880

IČ DPH: SK2020270010

Právna forma podniku: spol. s.r.o.

Odbor / Predmet obchodu: Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave

Zahraničné pobočky: ***

Založenie obchodu (MM/RRRR): 01/1998

Podľa Obchodného registra
príp. uviesť odlišnú adresu príjemcu zásielky (napr. adresa poštovej priehradky) na poslednej strane pod „Ostatné poznámky"
napr. Rakúsko, Česká Republika

(ďalej aj ako „Zákazník“)

2. Údaje o bankovom spojení Zákazníka
Bankový účet vedený v (názov a adresa banky):

Číslo účtu:

Československá obchodná banka, a.s.

4007945101

IBAN: SK96 7500 0000 0040 0794 5101

Vystaviteľ karty:
OMV Slovensko s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
DIČ: 2020491407
IČ pre DPH: SK2020491407
Spoločnosť zapísaná: OR Okresného súdu BA 1,
oddiel Sro, vložka číslo: 777/B

existuje od (02/2010):

Smerový kód banky: 7500

BIC: CEKOSKBX

Kód banky: 0200, číslo účtu: 1674841054
IBAN: SK53 0200 0000 0016 7484 1054
BIC: SUBASKBX

(ďalej aj ako „OMV“)
Ďalšia zmluvná strana:
OMV - International Services, GmbH
Trabrennstraße 6 – 8
A-1020 Viedeň
Rakúsko
(ďalej aj ako „OIS“)
Miesto a dátum:

Pečiatka a podpis(y) Zákazníka:
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Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Zákaznícke číslo: ..........................
Zákazník, OMV a OIS ďalej spolu aj „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne „Zmluvná strana“)

Na základe tejto zmluvy, OMV vystaví Zákazníkovi OMV Card s funkciou ROUTEX (ďalej aj „OMV Card“), pre účely kúpy
produktov a služieb najmä na čerpacích staniciach OMV, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a Zákazník je povinný uhradiť kúpne
ceny za jednotlivé produkty alebo služby, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve.

3. Vozový park - základné údaje
Počet osobných vozidiel: 1

Počet nákladných vozidiel (> 3,5t): 3

Celková spotreba pohonných hmôt:
prostredníctvom karty OMV Card)

1000 litrov / mesiac (plánované množstvo pohonných hmôt nakúpených

Odhadnutý obrat pre poplatky za mýtne
v tuzemsku a zahraničí, ako aj ostatné poplatky:

0 EUR/mesiac

4. Podmienky na ČS OMV so systémom stojanovej ceny (Pump price)
Základom pre platobné podmienky na Slovensku ako aj mimo územia Slovenska, tak v sieti OMV ako aj na iných
čerpacích staniciach podľa tohto bodu, je v prípade produktov Diesel Normal, Benzín Natural 95 a AdBlue OMV
zakúpené prostredníctvom OMV Card stojanová cena Pump price – ktorá je uvedená na príslušnej čerpacej stanici
v čase nákupu konkrétneho produktu. Rozdelenie čerpacích staníc na ktoré sa vzťahuje Pump price, je uvedené
v prílohách č. 6 a 7 k tejto zmluve a na stránke www.routex.com.
Zľavy na odbery nafty Diesel Normal, Benzín Natural 95 a AdBlue v Slovenskej republike (vrátane DPH /100 litrov)
Diesel (EUR/100 l. vr. DPH)

Natural 95 (EUR/100 l. vr.DPH)

AdBlue (EUR/100 l. vr. DPH)

OMV Power Route

2,00

2,00

-

OMV Golden Route

2,00

2,00

-

1,70

1,70

-

Kategoria čerpacích staníc SK

OMV Retail (vr. Avanti)
Kategorizácia čerpacích staníc v prílohe č.6

OMV Slovensko, s.r.o. je oprávnená jednostranne meniť kategorizáciu čerpacích staníc podľa prílohy č. 6 a 7 a o zmene bude
informovať Zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto zmluvy. Odoslaním
informácie o novej kategorizácii čerpacích staníc je táto zmena účinná voči Zákazníkovi, ak nie je v oznámení uvedené inak.
Ak čerpacia stanica, na ktorej Zákazník vykonal nákup produktov alebo služieb prostredníctvom OMV Card nie je uvedená
v prílohách č. 6 alebo 7 alebo na stránke www.routex.com, aplikuje sa na túto čerpaciu stanicu, resp. na nákup produktov alebo
služieb prostredníctvom OMV Card na nej stojanová cena Pump price, t. j. ceny za pohonné hmoty, platné a zverejnené na
konkrétnej čerpacej stanici v čase nákupu konkrétneho produktu alebo služby, bez zľavy, ak nie je uvedené inak.
Zľava na odbery ostatných palív v sieti OMV na Slovensku (vrátane DPH /100 litrov)
Základom pre podmienky ostatných palív (MaxxMotion 95, MaxxMotion 100+ a MaxxMotion Diesel) je v každom prípade
cena vyznačená na predajnom mieste, t. j. Pump price.
Siet čerpacích staníc OMV SK
OMV

MaxxMotion 95, Maxx Motion 100+

MaxxMotion Diesel

(EUR/100 Lt. vr. DPH)

(EUR/100 Lt. vr. DPH)

2,00

2,00

OMV Slovensko, s.r.o. je oprávnené jednostranne znížiť výšku zliav uvedených v tomto bode 4 (t. j. všetky zľavy), ak Zákazník
v predchádzajúcich troch kalendárnych mesiacov nakúpil prostredníctvom karty OMV Card menej ako 75% z plánovaného
množstva pohonných hmôt nakúpených prostredníctvom karty OMV Card. Zníženie zliav oznámi Zákazníkovi prostredníctvom
elektronickej pošty na emailovú adresu uvedenú v bode 1. Táto zmena je účinná voči Zákazníkovi od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po odoslaní oznámenia o znížení zliav.
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Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Zákaznícke číslo: ..........................

5. Ostatné podmienky
Odbery mimo Slovenskej republiky
1. Podľa priloženého zoznamu príplatkov za servis v zahraničí (Príloha č. 2 - Akceptácia OMV Card v zahraničí a servisné
poplatky)
2. V prípade tankovania na iných čerpacích staniciach ako OMV a platbou prostredníctvom OMV Card, sa aplikujú pump price
ceny s poplatkom uvedeným v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
Poplatok za novú kartu
0,00 EUR za kartu a mesiac (bez DPH)
Poplatok za tankovanie
0,00 % vrátane DPH v rámci tankovania v celej sieti ČS OMV na Slovensku a v zahraničí
Systémový príspevok vrátane vypracovania zoznamu položiek
0,00 % vrátane DPH z celkovej čiastky zberného konečného vyúčtovania.
Servisný príplatok za prídavné služby
Podľa zoznamu prídavných služieb v práve platnom znení.
Servisný poplatok za blokovanie kariet
V prípade zablokovania kariet alebo ich zablokovania a následného odblokovania, sa hradí poplatok vo výške 0,- EUR za každé
jedno zablokovanie a/alebo odblokovanie ktorejkoľvek jednej karty.
Vyúčtovanie a platobné podmienky
Faktúra vystavená 2 x mesačne (k 15. a poslednému dňu príslušného mesiaca za uplynulé a nevyúčtované/nevyfakturované
obdobie, v ktorom Zákazník platil OMV Card): faktúra so splatnosťou 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Zákazník podpisom
tejto zmluvy vyjadruje súhlas, s vydávaním/vystavovaním faktúr v elektronickom formáte.
Poplatok za vystavenie a doručovanie faktúr v papierovej podobe
3,- EUR za mesiac (bez DPH)
Poplatok za vystavenie faktúr v elektronickej podobe
0,- EUR za mesiac (bez DPH)
Žiadame o aktiváciu elektronickej faktúry, ktorá nahrádza faktúru v papierovej podobe

x áno

□ nie

Emailová adresa pre oznámenia o pripravenej elektronickej faktúre iná ako v bode 1: peter.banovec@mepasys.sk;
jana.melicherova@melifex.sk

6. Fleet Online servis
Žiadame o aktiváciu OMV Fleet Online Services Full pre náš Zákaznícky účet ( účty): □ áno

x nie

Poplatok OMV Fleet Online Services Full: 5,50 EUR bez DPH mesačne za Zákaznícky účet.
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pre OMV Card s funkciou ROUTEX sa vzťahujú aj na využívanie servisu OMV
Fleet Online Services (Príloha č. 5). Uvedenie e-mailovej adresy je nevyhnutné.
Emailová adresa pre aktiváciu OMV Fleet Online Services: _________________

7. Ostatné
Žiadame teda o maximálny mesačný celkový limit obratu podľa práve platného znenia Všeobecných obchodných a dodacích
podmienok pre OMV Card s funkciou ROUTEX vo výške
2000 EUR, vrát. DPH:

a súhlasíme, že pri prekročení tohto limitu môže nastať okamžité zablokovanie OMV Card, taktiež priradeného zariadenia na
bezhotovostnú platbu mýtneho systému (najmä SK, AT, DE CZ a pod.) aj bez oznámenia vopred. Zaväzujeme sa kontrolovať či bude
dodržaný limit a v prípade jeho prekročenia sa zaväzujeme uhradiť aj akékoľvek tovary a služby, nakúpené na akceptovaných miestach
v tuzemsku a zahraničí (viď. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pre OMV Card s funkciou ROUTEX) v dôsledku prekročenia
limitu. OMV je oprávnená vopred informovať o blokácii kariet na faxové číslo alebo emailovú adresu, ktoré sú uvedené v bode 1. V
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Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Zákaznícke číslo: ..........................
prípade zmeny faxového čísla alebo emailovej adresy sa zaväzujeme túto zmenu bezodkladne včas oznámiť.
Pohľadávky OMV voči Zákazníkovi musia byť vždy zabezpečené, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
Zabezpečenie bude realizované vo forme poistenia pohľadávok OMV voči Zákazníkovi vyplývajúcich z tejto zmluvy či súvisiacich s touto
zmluvou. OMV uzatvorí zmluvu na poistenie pohľadávok u medzinárodnej poisťovacej spoločnosti. Náklady tohto poistenia znáša
OMV. Pokiaľ poistenie pohľadávok OMV voči Zákazníkovi bude čiastočne alebo úplne zamietnuté zo strany poisťovacej spoločnosti,
OMV je oprávnená žiadať inú formu zabezpečenia od Zákazníka. OMV je oprávnená žiadať formu zabezpečenia aj v prípade zrušenia už
platného zabezpečenia zo strany poisťovacej spoločnosti.
V prípade, že Zákazník neposkytne túto inú zábezpeku do termínu stanoveného zo strany OMV, OMV je oprávnené ihneď zablokovať
všetky karty, a to až do poskytnutia zábezpeky Zákazníkom.
OMV je oprávnená od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, pokiaľ jej v lehote 7 dní od oznámenia Zákazníkovi o skončení platnosti
poskytnutej bankovej záruky či iného zabezpečenia, nebude poskytnutá iná forma zabezpečenia akceptovaná zo strany OMV.
OMV je oprávnená za účelom zabezpečenia požadovať od Zákazníka aj zloženie zábezpeky v sume 0 EUR (slovom nula EUR).
Zákazník je v takom prípade povinný zábezpeku uhradiť na číslo účtu OMV najneskôr v lehote do 3 dní od vyzvania OMV na
zloženie zábezpeky.
V posledných 2 rokoch bol voči mne / nám vedený konkurz alebo exekúcia.
□ áno

x nie

Potvrdzujeme správnosť predtým uvedených údajov a obdržanie Všeobecných obchodných a dodacích podmienok pre OMV
Card s funkciou ROUTEX priložených k tejto zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. So Všeobecnými obchodnými
a dodacími podmienkami súhlasíme v plnom rozsahu a zaväzujeme sa ich dodržiavať. Táto zmluva si vyžaduje jej
podpísanie/akceptovanie ako prostredníctvom OMV, tak aj prostredníctvom OIS.
Prílohy, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy:
1. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
2. Akceptácia OMV Card v zahraničí a servisné poplatky
3. Zoznam a cenník doplnkových služieb
4. Zoznam požadovaných kariet (OMV Card )
5. OMV Fleet Online Services- žiadosť o aktiváciu (ak je požadovaná)
6. Zoznam čerpacích staníc Golden Route, Power Route, Euro Truck a OMV Retail (vr. Avanti) na SR
7. Zoznam čerpacích staníc Golden Route, Power Route, Euro Truck a OMV Retail (vr. Avanti) mimo SR
Pečiatka
a podpis:

Miesto, 
dátum:

Meno/Priezvisko tlačeným písmom: Mgr. Peter Bánovec

Funkcia:

x Konateľ
□ Splnomocnený zástupca firmy



OMV Slovensko s.r.o.
Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
Zastúpená:
Martin Kritsch, prokurista
Ján Hrivňák, v. z. na základe plnej moci

Bratislava dňa

OMV International Services GmbH
Trabrennstraße 6 – 8,
A-1020 Viedeň
Zastúpená:
Martin Kritsch,, v. z. na základe plnej moci
Ján Hrivňák, v. z. na základe plnej moci
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Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
Zákaznícke číslo: ..........................
Ostatné poznámky: Mgr. Peter Bánovec. peter.banovec@mepasys.sk
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