Příloha číslo 2.

Ceník služeb Klient
STRAVENKA | UNIŠEK | UNIŠEK+ | UNIŠEK+ FKSP | CADHOC | ŠEK DOVOLENÁ | ŠEK SERVIS | CLEAN
Způsob platby

proforma faktura, hotovost

Výše odměny pro Up ČR z hodnoty Poukázek (v %)

dle smluvního ujednání

Minimální poplatek

200 Kč

Manipulační poplatek za dodávku / za další dodací místo

250 Kč / 100 Kč

Opis faktury

100 Kč

Poplatek za vrácení neuplatněných Poukázek
» výše poplatku je určena z hodnoty Klientem neuplatněných Poukázek doručených Up ČR
Storno poplatek – úhrada vzniklých nákladů Up ČR při zrušení celé objednávky nebo vrácení již vyrobených,
resp. Klientovi doručených Poukázek v rámci jedné objednávky
» výše storno poplatku je určena z hodnoty Klientem stornovaných nebo vrácených Poukázek
Personalizace šekových knížek
» cena je určena za každou vyrobenou šekovou knížku
Vytvoření grafického návrhu a náhledu Poukázky s logem / textem dle přání Klienta
Umístění reklamního textu / loga dle přání Klienta
» cena je určena za každou vytisknutou Poukázku
Umístění reklamního textu / loga na obálku šekové knížky
» cena je určena za každou vyrobenou šekovou knížku
Výměna poškozených Poukázek (způsobeno na straně Klienta)
» poplatek za doručení hrazený při převzetí zásilky
Vystavení penalizační faktury po odeslání II. upomínky
Doručení zásilky do vlastních rukou (příplatek k manipulačnímu poplatku)
Datový analytik / specialista:
člověkohodina (M/H)
úkony dle požadavků Klienta v oblasti ochrany osobních údajů / GDPR
Zpracování dat / administrativa:
člověkohodina (M/H)
úkony dle požadavků Klienta v oblasti ochrany osobních údajů / GDPR

3 % (minimálně však 200 Kč)
4 % (minimálně však 200 Kč)
3 Kč
300 Kč
0,50 Kč / ks
3 Kč
od 80 Kč
300 Kč
20 Kč
2000 Kč
800 Kč

eSTRAVENKA
Odměna z hodnoty dobití

dle smluvního ujednání

Vydání karty – jednorázově

150 Kč

Vedení účtu uživatele - měsíčně

2 Kč

Nabití karty uživatele

2 Kč

Dodávka karet na adresu Klienta

250 Kč

Dodávka karet na adresu uživatele

100 Kč

Výměna karty (po 3 letech)

150 Kč

Znovuvydání karty

250 Kč

Tento Ceník služeb je platný od 14. 05. 2018 a je nedílnou součástí Obchodní smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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