Dodatek č.[…]
ke

Smlouvě o užívání Služby Mobito Obchodníkem
Evidenční číslo Obchodníka: [………….]
mezi smluvními stranami
MOPET CZ a.s.
sídlo: Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78
jednající [………………………………………]
IČ: 24759023
DIČ: CZ24759023
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16627
(dále jen „MOPET“)
a
[………………….]
sídlo: [………………………………...]
jejímž jménem jedná: [………………..]
IČ: [………….]
DIČ: [………….]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [………….] v [………….] oddíl [………], vložka [….]
(dále jen „Obchodník“)
MOPET a Obchodník společně dále také jako smluvní strany, nebo jednotlivě smluvní strana.
Preambule
Smluvní strany dne […………….] uzavřely Smlouvu o užívání Služby Mobito Obchodníkem („Smlouva“). Smluvní
strany se na základě čl. 2.2 Karty Obchodníka, která je přílohou č.2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto
Dodatku č.[..] ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. [..]“).
1

Účel

1.1

Tento Dodatek č. [.] definuje klíčové identifikační a kontaktní údaje nové Pobočky Obchodníka. V této
příloze uvedené údaje jsou nezbytné pro řádné poskytování Služby Mobito Obchodníkovi.

1.2

Tato příloha je nedílnou součástí Smlouvy.
2

Změny údajů

2.1

Změny údajů a nastavení v této příloze je možné provádět výhradně v souladu se Smlouvou,
Podmínkami a tímto článkem. Procesní kroky pro provádění změn dle odst. 2.2 až 2.4 této přílohy jsou
podrobně popsány v dokumentu Popis MPS a pracovní postupy.

2.2

Přidávat nové Pobočky a nebo měnit údaje označené ve sloupci ZZ písmenem D je možné pouze na
základě vzájemné dohody, písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.

Stránka 1 z 3

2.3

Rušit existující Pobočku anebo měnit údaje označené ve sloupci ZZ písmene Ž je možné pouze na základě
písemné žádosti Obchodníka, která musí splňovat náležitosti uvedené v dokumentu Uživatelská příručka
obchodníka.

2.4

Měnit údaje označené ve sloupci ZZ písmenem O je možné písemným anebo elektronickým oznámením
Obchodníka, případně je může měnit Hlavní správce Obchodníka přímo v Mobito portálu pro
obchodníky.
3.

3.1

Pobočka Obchodníka

Nová Pobočka Obchodníka se definuje následovně:

a) Identifikace Pobočky
Id Pole
A1 Název Pobočky*:
A5 Mobito číslo
Pobočky:
A6 Zkrácený Název
Pobočky *:
A7 Mobito číslo
nadřízené
Pobočky:

Obsah
[Název/Označení Pobočky]
[Jednoznačný identifikátor Pobočky přidělený MOPETem, 8 míst, nesmí
začínat nulami]
[Zkrácený název jak bude zobrazován Zákazníkům]
Pokud není vyplněno, má se zato, že nadřízenou Pobočkou je přímo
Obchodník.
[Jednoznačný identifikátor nadřízené Pobočky přidělený MOPETem]

b) Kontaktní údaje Pobočky
Id
Pole
Obsah
B1 Adresa Pobočky: Pokud není uvedena, má se za to že je shodná s adresou nadřízené Pobočky.
[Ulice] [číslo popisné]
[PSČ] [Město]
[Stát]
B2 Kontaktní Osoba: Pokud není uvedena, má se za to že je shodná s kontaktní osobou nadřízené
Pobočky.
[jméno a příjmení kontaktní osoby pro provozní záležitosti]
B3 Oprávněný
Pokud není uveden, má se za to že je shodný s Oprávněným telefonem
telefon:
nadřízené Pobočky.
[Oprávněný telefon Pobočky]
B4 Fax:
Pokud není uveden, má se za to že je shodný s kontaktním faxem nadřízené
Pobočky.
[kontaktní fax]
B5 E-mail:
Pokud není uveden, má se za to že je shodný s kontaktním emailem nadřízené
Pobočky.
[kontaktní e-mail]
B6 Firemní Web:
[URL firemní webu]
B7 Webové
Pokud Obchodník používá na svých webových obchodech platební tlačítko,
obchody:
musí zde být uvedeny URL těchto obchodů. Lze uvést více URL na samostatné
řádky.
[URL Obchodu]
d) Bankovní účet Pobočky
Pole
Obsah
D1 Individuální
[ ] Cenový model převzat z nadřízené Pobočky
cenový model*:
[ ] Individuální cenový model: [Název cenového modelu dle Sazebníku
Poplatků]
D2 Vypořádání
[ ] Převod prostředků do nadřízené Pobočky
prostředků
[ ] Samostatné Vypořádání na bankovní účet: [Předčíslí - Číslo Bankovního
Pobočky*:
účtu v české bance / kód banky]
D3 Frekvence
[ ] Každý pracovní den
vypořádání
[ ] Týdně – vždy první pracovní den po nepracovním dni
prostředků
[ ] Měsíčně – vždy první pracovní den následujícího měsíce
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Pobočky*:
4.

Závěrečná ustanovení

1.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. [.] zůstávají beze změny.

2.

Tento Dodatek č. [.] je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž má každý po podpisu platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis tohoto Dodatku č. [.].

3.

Tento Dodatek č. [.] nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. [.] vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran,
nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Praze dne ____________

V _____________ dne ____________

Jménem MOPET CZ a.s.

[Jménem / Za][Obchodníka]

Jméno a příjmení
Pozice

Jméno a příjmení
[Pozice / Zmocněnec na základě plné moci]

Jméno a příjmení
Pozice

Jméno a příjmení
Pozice
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