DODATOK č. 3
Rámcovej zmluvy o poskytnutí obchodnej
platformy a inkase pohľadávok
uzatvorenej v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka
Č. Zmluvy:
(„Zmluva“)
I.
Zmluvné strany:
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
IČO:
So sídlom:
Zapísaná:

GAMI 5, s.r.o.
46 442 995
Panenská ulica 13, 811 03 Bratislava, SR
v obchodnom registri OS Bratislava I, Odd. Sro, vložka
č. 106576/B
SK0311000000002924868028

Číslo účtu:
Záujemca:
Meno a priezvisko/firma:
IČO:
Bydlisko/miesto podnikania:
Číslo účtu:

II.
Zmeny Zmluvy
Zmluvné strany sa v zmysle čl. VIII. ods. 3. Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy
nasledovne:
1. V Zmluve sa dopĺňa článok VII. nasledovne:
VII.
Dohoda o neobchádzaní zmluvnej povinnosti
1.

Uzavretím tejto zmluvy si zmluvné strany medzi sebou vytvorili určité pravidlá
správania sa v oblasti upravenej v článku II. Predmet Zmluvy, s cieľom obojstranne

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

výhodnej spolupráce. V predmete Zmluvy si zmluvné strany dohodli nárok
Poskytovateľa na odmenu za poskytnuté služby, pričom tomuto nároku
Poskytovateľa zodpovedá záväzok Záujemcu zaplatiť Poskytovateľovi odmenu,
ktorú v zmysle ustanovení o inkase pohľadávky zaplatí Kupujúci.
Zmluvné strany týmito ustanovenia pristupujú k ochrane nároku Poskytovateľa na
odmenu za poskytnuté služby, pričom berú na vedomie, že pre dodanie služby
alebo tovaru na základe objednávky Kupujúceho nepotrebujú identifikačné, resp.
osobné údaje Kupujúceho v lehote dohodnutej nižšie.
Pre takúto ochranu si zmluvné strany určili lehotu, ktorá začína plynúť od
momentu odoslania prvej správy kupujúcim cez portál jaspravim až do úspešného
zrealizovania platby za služby alebo tovar objednané kupujúcim v zmysle
Všeobecných obchodných podmienok t.j. v momente pripísania financií na účet
Poskytovateľa (ďalej len „rozhodná lehota“).
Zmluvné strany sa dohodli na zákaze obchádzania zmluvnej povinnosti Záujemcu
zaplatiť odmenu Poskytovateľovi, ktorý spočíva v záväzku Záujemcu zdržať sa
konania uvedeného v ods. 5 tohto článku výlučne len počas rozhodnej lehoty (ďalej
len „zákaz obchádzania zmluvnej povinnosti“).
Záujemca sa zaväzuje:
a) zdržať sa uzavretia zmluvy s Kupujúcim mimo portál jaspravim;
b) zdržať sa uzavretia zmluvy s rovnakým resp. podobným obsahom obsiahnutým
v správe Kupujúceho mimo portál jaspravim;
c) dodania služby alebo tovaru Kupujúcemu s rovnakým resp. podobným obsahom
ako obsah objednávky Kupujúceho ;
d) zdržať sa takej komunikácie s Kupujúcim, ktorej obsahom je požiadavka na
kontaktné alebo identifikačné údaje Kupujúceho;
e) zdržať sa sprostredkovania plnenia objednávky zadanej Kupujúcim pre tretie
osoby;
f) „nahlásiť správu“ Poskytovateľovi, ktorej obsahom je návrh Kupujúceho na
porušenie zmluvných povinností dohodnutých v Zmluve.
V prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti Záujemcu zo zákazu
obchádzania zmluvnej povinnosti špecifikovaného v ods. 5. tomto článku, je
Poskytovateľ oprávnený uplatniť si voči Záujemcovi právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty určenej vo výške 500,-€ za každé porušenie. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť
Poskytovateľovi uplatnenú zmluvnú pokutu do 14 dní odo dňa doručenia
uplatnenia zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na
náhradu škody, ktorá Poskytovateľovi v dôsledku porušenia zákazu obchádzania
zmluvnej povinnosti vznikla a prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
Záujemca súhlasí, aby jeho krátke správy na jaspravim boli odosielané
Poskytovateľovi ako adresátovi správy.
Ustanovenia o zákaze obchádzania zmluvnej povinnosti sa nevzťahujú na
vyžiadanie si adresy doručenia tovaru po dokončení objednávky. Nevzťahuje sa na
doručenie adresy Kupujúceho zaslanej Záujemcovi portálom jaspravim
automaticky po aktivácii objednávky na fyzické produkty.

2. Číslovanie pôvodného článku VII. Zmluvy sa mení na VIII.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto Dodatkom, ostávajú
nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží každá
zo zmluvných strán jeden rovnopis.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
V ..................................., dňa ................

V ..................................., dňa ................

Poskytovateľ:

Záujemca:

....................................................

GAMI 5, s.r.o.
Gabriel Števko
konateľ

....................................................
.......
...

