C/05/08

Ceník
Platný od 1.2.2017
vydaný jako příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek ke smlouvě o zprostředkování Benefitů („VOP“)
společností Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ 150 00
IČ: 618 60 476, DIČ: CZ618 60 476
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2947,
(„Sodexo“)
Pojmy začínající velkými písmenem, které zde nejsou přímo definovány, mají stejný význam jako ve VOP. Klient je zavázán
k úhradě následujících cen a poplatků (odměn) ve prospěch společnosti Sodexo za následující Produkty a služby poskytnuté
společností Sodexo na základě uzavřené Smlouvy:
A. Poukázky
I. Ceník Poukázek:
Typ Poukázky

Poplatek za vydání
Poukázky
(standardní)

Gastro Pass

4%

Benefitové poukázky (Flexi Pass, Fokus Pass,
Relax Pass, Holiday Pass, Vital Pass, Smart
Pass)

5%

Dárkový Pass

5%

Bonus Pass

7,5%

Minimální odměna za vydání Poukázek
objednaných Klientem v rámci jedné
objednávky

100,- Kč

Cena Poukázky je stanovena jako součet její nominální hodnoty a poplatku za vydání Poukázky. Poplatek za vydání Poukázky je
stanoven jako procento z nominální hodnoty Poukázky a jeho výše je upravena ve výše uvedené tabulce. K ceně Poplatku bude
připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů.
II. Ceník přepravného pro doručování Poukázek:
Druh přepravy

Poplatek
(standardní)

Česká pošta

170,- Kč

Kurýrní služba

190,- Kč

Bezpečnostní agentura

500,- Kč

Poplatek za pobočkové operace

49,- Kč

Doběrečné

35,- Kč

Doručení poukázek na jednu osobní adresu

78,51 Kč

K veškerým částkám poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování poplatku.
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III. Ceník doplňkových služeb k Poukázkám:
Druh služby

Poplatek
(standardní)

Dárkové balení sezónní/universální

30,- Kč/ks

Krabička

30,- Kč/ks

Krabička modrá

37,- Kč/ks

Obálka Dárkový Pass, obálka Flexi Pass
nebo obálka kombinovaná

4,- Kč/ks

Přání zážitkové/krajka

6,- Kč/ks

Vklad - komplimentka
Personalizace poukázek

[●] Kč/ks
(individuální

dle
požadavku klienta)
0 Kč/ks

K veškerým částkám poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování poplatku.

B. Cafeteria
Druh služby
Implementace systému Cafeteria – jednorázový
poplatek splatný vždy k prvnímu spuštění systému
Cafeteria
Úprava systému Cafeteria zohledňující individuální
potřeby Klienta nad rámec základní implementace
Průběžná údržba a správa systému Cafeteria* pravidelný, měsíční poplatek splatný vždy poslední
pracovní den v měsíci

Poplatek
(standardní)
20.000,- Kč
**
30,- Kč za každého
aktivního Beneficienta
k poslednímu pracovnímu
dni příslušného měsíce

Podpora Klienta po dobu spolupráce (hodinová
2.500,- Kč
sazba)
* tato služba spočívá v měsíční údržbě a průběžných updatech systému Cafeteria.
** odvíjí se od typu požadavku a jeho náročnosti
K veškerým částkám poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování poplatku.
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C. Gastro Pass CARD (GPC)
Druh služby

Poplatek (standardní)

Správa uživatelského účtu (měsíční
poplatek za Držitele s kartovým
účtem)
Poplatky za službu Gastro
Pass CARD

5,- Kč

Objednání elektronických stravenek
(% z objednávaného Stravného)

4% / minimálně však 100,Kč

Dobropisování elektronických
stravenek (% z dobropisovaného
Stravného + min. částka)

4% / minimálně však 150,Kč

Vydání karty (jednorázový poplatek
za 1 kartu)

Vydání karty

80,- Kč

Vydání karty při ztrátě či odcizení
(ceny platné pouze pro standardní
design karty)
Vydání karty v rámci automatické
obnovy

80,- Kč
60,- Kč

Karta do šuplíku

80,- Kč

Expresní objednávka (jednorázový
poplatek účtovaný k objednávce v
Kč za 1 ks karty)

200,- Kč

Doručení karty na firemní adresu (jednorázový poplatek za 1 místo
doručení)
Doručení karty

ČP
PPL
Doručení karty na adresu uživatele
ČP (jednorázový poplatek za 1 místo
doručení)

170,- Kč
190,- Kč
70,- Kč

Úprava vzhledu karty (jednorázový poplatek za 1 kartu)
Individualizace vzhledu
karty

Personalizace karty názvem
společnosti
Personalizace karty jménem
zaměstnance
Logo společnosti na kartě
Individuální vzhled karty

v ceně karty
30,- Kč
30,- Kč
160,- Kč

Podpora uživatele (jednorázový poplatek za úkon)
Uživatelská podpora

blokace karty
odblokování karty
reset PIN kódu

v ceně karty
v ceně karty
v ceně karty

V případě individuálního designu je:
Minimální počet karet Gastro Pass CARD k výrobě
Doporučená minimální skladová zásoba Gastro Pass CARD
Počet dodatečně vyráběných Gastro Pass CARD minimálně

1000 ks
500 ks
1 000 ks

K veškerým částkám poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování poplatku.
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D. Fakturace
Druh služby

Poplatek
(standardní)
49,- Kč

Papírová faktura - tisk a zaslání

0,- Kč

Elektronická faktura – zaslání

K veškerým částkám poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování poplatku.
E. Flexi Pass CARD (FPC)
Správa uživatelského účtu (měsíční
poplatek za Držitele s kartovým
účtem)
Poplatky za službu Flexi Pass Objednání elektronického FPC
CARD
kreditu (% z objednávaného
kreditu)
Dobropisování elektronického FPC
kreditu (% z dobropisovaného
kreditu + min. částka)

5,- Kč

5% / minimálně však 100,- Kč
5% / minimálně však 150,- Kč

Vydání karty (jednorázový
poplatek za 1 kartu)

Vydání karty

80,- Kč

Vydání karty při ztrátě či odcizení
(ceny platné pouze pro standardní
design karty)
Vydání karty v rámci automatické
obnovy

80,- Kč
60,- Kč

Karta do šuplíku

80,- Kč

Expresní objednávka (jednorázový
poplatek účtovaný k objednávce v
Kč za 1 ks karty)

200,- Kč

Doručení karty na firemní adresu (jednorázový poplatek za 1 místo
doručení)
Doručení karty

ČP
PPL
Doručení karty na adresu uživatele
ČP (jednorázový poplatek za 1
místo doručení)

170,- Kč
190,- Kč
70,- Kč

Úprava vzhledu karty (jednorázový poplatek za 1 kartu)
Personalizace karty názvem
společnosti
Individualizace vzhledu karty Personalizace karty jménem
zaměstnance
Logo společnosti na kartě
Individuální vzhled karty

v ceně karty
30,- Kč
30,- Kč
160,- Kč

Podpora uživatele (jednorázový poplatek za úkon)
Uživatelská podpora

blokace karty
odblokování karty
reset PIN kódu

v ceně karty
v ceně karty
v ceně karty

V případě individuálního designu je:
Minimální počet karet Flexi Pass CARD k výrobě
Doporučená minimální skladová zásoba Flexi Pass CARD
Počet dodatečně vyráběných Flexi Pass CARD minimálně

1 000 ks
500 ks
1 000 ks

K veškerým částkám poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování poplatku.
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F. Multi Pass CARD (MPC)
Pokud není níže stanoveno jinak, platí pro poplatky za služby v souvislosti s GPC kontem karty ceník GPC (např. dobíjení Stravného)
a pro poplatky za služby v souvislosti s FPC kontem karty ceník FPC (např. dobíjení FPC kreditu). Poplatek za správu uživatelského
účtu (měsíční poplatek za Držitele s kartovým účtem) bude účtován pro oba účty pouze jednou.
Vydání karty (jednorázový poplatek
za 1 kartu)

Vydání karty

80,- Kč

Vydání karty při ztrátě či odcizení
(ceny platné pouze pro standardní
design karty)
Vydání karty v rámci automatické
obnovy

80,- Kč
60,- Kč

Karta do šuplíku

80,- Kč

Expresní objednávka (jednorázový
poplatek účtovaný k objednávce v
Kč za 1 ks karty)

200,- Kč

Doručení karty na firemní adresu (jednorázový poplatek za 1 místo
doručení)
Doručení karty

ČP
PPL
Doručení karty na adresu uživatele
ČP (jednorázový poplatek za 1 místo
doručení)

170,- Kč
190,- Kč
70,- Kč

Úprava vzhledu karty (jednorázový poplatek za 1 kartu)
Individualizace vzhledu
karty

Personalizace karty názvem
společnosti nebo jménem
zaměstnance
Logo společnosti na kartě
Individuální vzhled karty

v ceně karty
30,- Kč
160,- Kč

Podpora uživatele (jednorázový poplatek za úkon)
Uživatelská podpora

blokace karty
odblokování karty
reset PIN kódu

v ceně karty
v ceně karty
v ceně karty

V případě individuálního designu je:
Minimální počet karet Multi Pass CARD k výrobě
Doporučená minimální skladová zásoba Multi Pass CARD
Počet dodatečně vyráběných Multi Pass CARD minimálně

1 000 ks
500 ks
1 000 ks

K veškerým částkám poplatku bude připočtena zákonná sazba DPH dle právních předpisů účinných k datu vyúčtování poplatku.
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