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Zmluva o účasti v Zľavovom systéme multiCARD 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 

1.1. obchodné meno:  Multicard a.s. 
sídlo:   J. Vuruma 8, 010 01 Žilina     
IČO:   45 636 117 
DIČ:   2023074658 
IČ DPH :   SK 2023074658 
Registrácia:  obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10712/L 
bankové spojenie:  Tatrabanka a.s. 
č. účtu :    2928841180/1100 
konajúci:  Ján Brigant, predseda predstavenstva  

              kontaktný e-mail:  obchod@multicard.sk  
(ďalej len „Multicard“)  

  
 a 
 
1.2. obchodné meno:   ..................................................................................... 

 
sídlo:   .....................................................................................  

  
IČO:   .....................................................................................  

  
DIČ:   .....................................................................................  

  
IČ DPH:   .....................................................................................  
 
registrácia:  .....................................................................................   

    
konajúci:  .....................................................................................  

    
              kontaktný e-mail:  ..................................................................................... 
  

(ďalej len „Partner“) 
 

           uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 ods. (1) z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
prepisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Zmluvu o účasti v Zľavovom systéme multiCARD (ďalej len 
„Zmluva“) v nasledovnom znení: 
 

Čl. II. Predmet Zmluvy 
  
2.1. Multicard a Partner sa na základe tejto Zmluvy dohodli, že Partner sa stáva účastníkom Zľavového 

systému podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Multicard a.s. pre účasť Partnerov 
v zľavovom systéme “multiCARD” s využitím Karty multiCARD v oblasti predaja Tovaru a služieb 
v platnom znení (ďalej len „VOP“) a ich príloh v platnom znení. 

 
2.2. Karta multiCARD je multifunkčná čipová karta, ktorej držitelia využívajú zľavy a výhody poskytované 

v rámci daného regiónu. Existujúce Karty multiCARD: 
2.2.1. V meste Martin, meste Vrútky a okolí má Karta multiCARD názov „Mestská karta Martin“ 
2.2.2. V Trenčianskom kraji má Karta multiCARD názov „Krajská karta multiCARD“.  
2.2.3. V meste Partizánske má karta názov „Karta mesta Partizánske“ 

 
2.3. Zmluvný vzťah medzi Partnerom a Multicard založený touto Zmluvou sa v plnom rozsahu riadi 

ustanoveniami VOP a ich príloh, s odchýlkami uvedenými v tejto Zmluve. VOP sú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto Zmluvy a tvoria Prílohu č. 1. 

 
2.4. Partner sa zaväzuje poskytovať Zákazníkom Zľavy podľa podmienok uvedených vo VOP a dodržiavať 

ďalšie povinnosti uvedené vo VOP. 
 
2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Zľavy, ktorú bude Partner poskytovať Zákazníkom v Účastníckych 

prevádzkach bude vo výške .............. % z ceny predávaného Tovaru a služby. Túto zľavu bude 
poskytovať Zákazníkom – Držiteľom Kariet multiCARD – v období od ..................... do ........................... 
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Čl. III. Zoznam Účastníckych prevádzok 
 

3.1. Partner sa zaväzuje poskytovať Zľavu Držiteľom Kariet multiCARD v nasledovných prevádzkach 
(zoznam Účastníckych prevádzok s uvedením údajov podľa bodu 5.3. VOP, ktoré majú byť zverejnené 
na internetovej stránke Multicard):  

 
Názov prevádzky: ........................................................................................................................... 

Adresa prevádzky:  ........................................................................................................................... 

E-mail:    ........................................................................................................................... 

Telefón:    ........................................................................................................................... 

Internetová stránka: .......................................................................................................................... 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ako stručná charakteristika druhu ponúkaných Tovarov alebo služieb 
podľa bodu 5.3. VOP bude na internetovej stránke Multicard uvedené (popis zľavy):  
 
....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... 

 
3.3. Partner podpisom tejto Zmluvy bezvýhradne súhlasí so zverejnením všetkých vyššie uvedených údajov 

a údajov poskytnutých Multicard podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy na internetovej stránke Multicard, prípadne 
na iných internetových stránkach. V prípade, ak má Partner záujem uverejniť aj logo prevádzky, je 
Partner povinný do 15 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy toto logo zaslať na mail: obchod@multicard.sk.  

 
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Partner na čas účasti na Zľavovom systéme uverejní na svojich 

internetových stránkach informáciu o svojej účasti na Zľavovom systéme.  
 
 

Čl. IV. Záverečné ustanovenia 
 
4.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
4.2. Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto Zmluvu je možné len písomnou dohodou zmluvných strán.  
 
4.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
 
4.4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Zmluvu vrátane VOP a príloh pred jej podpisom prečítali, ich 

obsahu porozumeli, nemajú k nemu žiadne výhrady a na znak súhlasu s ich znením pripájajú svoje 
podpisy. 

 
Príloha 1: Všeobecné obchodné podmienok spoločnosti Multicard a.s. pre účasť Partnerov v zľavovom systéme 
“multiCARD” s využitím Karty multiCARD v oblasti predaja Tovaru a služieb (VOP) 

 
 
V ..................................., dňa: ......................................:                                                
 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Multicard a.s.      Partner:   
Ján Brigant, predseda predstavenstva    

 


