Sazebník poplatků – BP
společnosti B-Payment, s.r.o., sídlo: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 24693014, zapsaná v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 166588
ke Smlouvě o užívání zařízení - BP (dále jen "Sazebník-BP")
I.
1. Poplatek za výjezd technika k Zařízení
(poplatek se neplatí v případě, pokud
výjezd k Zařízení byl nezbytný vzhledem k
neodstranitelné poruše Zařízení a poruchu
Zařízení nezavinil Partner nebo třetí
osoba), poplatek za opětovnou instalaci
Zařízení (opětovnou instalací se rozumí
instalace již dříve instalovaného Zařízení,
pokud je provedena z jiného důvodu, než
je instalace po odstranění poruchy
Zařízení),
poplatek
za
výměnu
instalovaného Zařízení za nové Zařízení na
žádost Partnera (poplatek se neplatí
v případě, pokud výměna Zařízení byla
nezbytná vzhledem k neodstranitelné
poruše Zařízení a poruchu Zařízení
nezavinil Partner nebo třetí osoba),
poplatek za školení obsluhy Zařízení
(poplatek se neplatí za první školení
obsluhy Zařízení po uzavření Smlouvy) je
ve výši 1.300 Kč bez DPH za každý úkon
podléhající poplatku ve smyslu výše
uvedeného, ke kterému bude připočtena
DPH podle příslušného obecně závazného
právního předpisu v účinném znění.
2. Poplatek za odinstalování Zařízení je ve
výši 1.300 Kč bez DPH za 1 ks Zařízení, ke
kterému bude připočtena DPH podle
příslušného obecně závazného právního
předpisu v účinném znění.
3. Poplatek za zasílání výpisu Transakcí
uskutečněných prostřednictvím Zařízení za
období kalendářního měsíce poštou je ve
výši 130 Kč bez DPH za výpis, ke kterému
bude připočtena DPH podle příslušného
obecně závazného právního předpisu v
účinném znění.
4. Poplatek za neopodstatněný výjezd
technika je ve výši 1.300 Kč bez DPH za 1
výjezd, ke kterému bude připočtena DPH
podle příslušného obecně závazného
právního předpisu v účinném znění.
Neopodstatněným výjezdem technika se
rozumí výjezd technika k hlášené poruše
Zařízení v případě, že technik po kontrole
Zařízení nezjistí žádnou poruchu Zařízení
(například hlášená porucha Zařízení byla
způsobena poruchou komunikační sítě
sloužící ke spojení Zařízení se zúčtovacím
platebním centrem).
5. Poplatek, jako kompenzace za jakékoli
porušení povinností Partnera vyplývajících
mu z VOP-BP nebo obecně závazných
právních předpisů, zejména, nikoli však
výlučně, za předčasné ukončení Smlouvy
Partnerem, nulové obraty na Zařízeních za
poslední 2 (dva) měsíce, zpoždění se s
placením nájemného o minimálně 15 dní a
jiné, je ve výši 5.000 Kč. Předčasným
ukončením Smlouvy Partnerem se rozumí
ukončení účinnosti Smlouvy Partnerem
před uplynutím doby uvedené v článku
VII. odst. 4. a 5. VOP-BP.

6. Výše poplatků ve smyslu tohoto článku je,
kromě odst. 6. tohoto článku, sumou
poplatku bez DPH, ke které bude
uplatněna DPH dle příslušného obecně
závazného právního předpisu v účinném
znění, zejména dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů.
7. Poskytovatel vyúčtuje Partnerovi poplatek
ve smyslu tohoto článku, kromě odst. 6.
tohoto článku, fakturou, respektive
elektronickou
fakturou,
přičemž
Poskytovatel je oprávněn vystavit jednu
fakturu, respektive elektronickou fakturu,
obsahující několik vyúčtovaných poplatků.
Faktura, respektive elektronická faktura,
bude splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne
jejího vystavení.
8. Poskytovatel je oprávněn poplatek ve
smyslu tohoto článku vyúčtovat přímo ve
faktuře, respektive elektronické faktuře,
obsahující vyúčtování nájemného ve
smyslu článku IV. VOP-BP, přičemž v
takovém případě bude poplatek splatný v
den splatnosti uvedené faktury, respektive
elektronické faktury.

Poskytovateli, jinak právo Partnera na
odstoupení od Smlouvy zaniká. V případě,
že Partner řádně a včas ve smyslu tohoto
odstavce nevyužije právo odstoupit od
Smlouvy, platí, že Partner se Změnou
Sazebníku-BP souhlasí.
4. Tento Sazebník-BP nabývá platnosti a
účinnosti dne 15.08.2020.

II.
1. Ustanovení Sazebníku-BP mají přednost
před ustanoveními VOP-BP a v případě
odlišností ustanovení VOP-BP a SazebníkuBP jsou rozhodná ustanovení SazebníkuBP. Ustanovení Smlouvy mají přednost
před ustanoveními Sazebníku-BP a v
případě odlišností ustanovení Smlouvy a
Sazebníku-BP, jsou rozhodná ustanovení
Smlouvy.
2. Poskytovatel je oprávněn, vzhledem ke
změně právní úpravy, změně tržní situace,
změně obchodní politiky nebo na základě
jeho rozhodnutí, kterým se nemění obsah
závazku, jednostranně změnit, doplnit,
zrušit nebo nahradit tento Sazebník-BP
(dále
jen
"Změna
Sazebníku-BP").
Poskytovatel je povinen Změnu SazebníkuBP s uvedením její platnosti a účinnosti
oznámit Partnerovi, a to zveřejněním na
webové stránce www.b-payment.cz a
zasláním oznámení o Změně Sazebníku-BP
Partnerovi elektronickou poštovní zprávou
na adresu Partnera uvedenou v záhlaví
Smlouvy zpravidla 14 dní přede dnem
účinnosti změny Sazebníku-BP. Změna
Sazebníku-BP není skutečností, která by
vyžadovala uzavření písemného dodatku
ke Smlouvě.
3. V případě nesouhlasu Partnera se Změnou
Sazebníku-BP má Partner právo nejpozději
v poslední pracovní den přede dnem
účinnosti
Změny
Sazebníku-BP
z
uvedeného důvodu písemně odstoupit od
Smlouvy a současně musí být odstoupení
od
Smlouvy
nejpozději
v poslední pracovní den přede dnem
účinnosti Změny Sazebníku-BP doručené
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