DOHODA O SPOLUPMCI
PIe lePlezenEöné mie§ta Karty Podunajsko - Dunamente cald

§

volním !,stupom

ktorá vznikla medzi zmlur.nl/mi stranami na jednej strane
Duna-Gerecse Turjsznltai Nonprofit Korüítolt Felelősségű Társaság
Dula-Gelecse turistická n. o.
síd1o: H-2890 Tata, Ady Endre út 9.
zastupuje: Magyarics Gábor, konateL
öislo v Obchodnom registri: Cg. l1-09-018928
Iö DPH: HU23452783
bankové spojenie a rnedzinárodné é. úétu(IBAN): Pannon Takarék HU63 6320 0133 0000
2679 0000 0000
ako majitel karty (dalej: Majitel),
na druhej strane

......oBEc MoÖÁ...
sídlo: -..Moöa |68......946

zastupujei

37

..... .,.

..,Ing Eszter TÓth,..stalostka,..,.,,

laDPH|,,0030ö576,,.,,,,,,,

ako panner karty (dalej: Partner) (spolu: Zmluvné strarry)
na nii§ie uvedenom mieste a dia, na základe nasledovnfch podmíenok:

1.

Predmet dohody

ie MajiteL, na osoh okruhu hostí tuistického regiónu v
jeho pósobnosti s cie)iom zabezpeéenia vlhodnfch sluáieb ztiadi1 systém kadet s
1,1, Zmluvné strany zakotü]i,

r1l,hodami pod pomenovaním Karta Podunajsko - Dunarnente Cald,
Systém zLavoq;ch katiet sa skladá z dvoch odli§nlich tlpov kariet:

a) IGrta Podunajsko Dunamente Card: bezplatr,e zabezpeöená karta pre turisrov

prichádzajúcich do tegiónu Podunajsko, ktolí tu süávia minimálne 2 noci
b) Karta Podunajsko 36h Dunamente 36h Card: karta s moánostou zakúpenia, pre
turistov prichádzajúcich do regiónu Podunajsko, ktorí tu strávia len 1 noc, alebo
prichádzal'ú bez prenocovania.
1.2, Májitel r,yhlasje, Ze si v systéme zLavoqich kariet Kana Podunajsko - Drrnamente
Card ielá predstavii aj tie reprezentaóné miesta, ktoré sa móUu nav§tívit bezplatne, a tak

neposkltujú zvláitnu zfal,u pre majiteLov kariet, zároveó v3ak patlia do okruhu
regionálnych turistickfch cielov, ktoré je moiné nav§tívii.

2.

Povinnosti Partnera

2,1, Partner sa zavázu;'e, áe na základe tejto Dohody na svojom prezentaónom /

obchodnom mieste . -,Obecné múzeum a Vlistava gombíkov,&ultúrny dom/ zabezpeöi pre
kaidého náv§tevníka, ktoqi disponuje platr,ol Kartou Podunajsko - Dunamente Carda
Kattau Podunajsko 36h Dunamente 36h Card nroZnost r,l,uáitia nii§ie uvedenej s]uiby:

o

,..prehJiaüy műea a \^istáry
otváracia doba: po pledcMdzajúcej dohode natel.ö +421918 912 289,

2.2, Partner sa zavázuie, ie v záujme dodriiavania bodov uvedenlich v tejto Dohode
zabezpeéí, aby sa v§etky jeho dotloutí zamestnanci oboznámili s podmienkami a
postupom poskytovania sluiieb a vedenia ótatistík a dodráiavali ich.
2.3, Partner sa zavázuje, áe:

Umiestní nálepku ,,Partner Kany Poduna;'sko Dunamente Card partnel",

zabezpeéenú Majitelom, na dobIe viditeLnom mieste pri vchode a / alebo pri kase;
Na svojej webovej stránke uvedie oznaóenie ,,Paltner Karty Podunajsko
Dunamente Card Partneí" (na úvodnej stlane) a súvisiac s tim uvedie aj link s

odkazom na webouí stránku www,podunai§LQ:lq!(L!9Ej

Na svojich publikáciách, letákoch a infch komunikaónlich mateiáloch podla

moínosti uvedie odkaz ,,Partner Karty Podunajsko Dunamente cald paltnel ";
V záujme sledovania pouáívania kariet Partner lykonáva mesaénévlíkazy o
kaZdom náv§tevníkovi pdchádzajúcom s Kartami Podunajsko a Podunajsko 36h,
registruje ich manuálne na formulároch zabezpedenlich Majitelom (príloha é. 2,) a
po§le MajiteLovi mesaénf fkaz, a to do 5, dria kaÉdéhomesiaca po aktuálnom
mesiaci.

2.4. Pafiner posk},tne Majitelovi informácie, ktoré sa majú uverejnit v malketingol"ich
materiáloch uvedenlich v bode ö. 3,2, tejto Dohody, ktoré zabezpeóuje MajiteL. Panner
berie na vedomie, áe za prípadné§kody vznitnuté z chybného poskltnutia údajov

zodpovedá vfhradne on sám,
3. Povirrnooti

Majitela

ie zabezpeéi pre Partnera niiöie öpecifikované sluibyl
plezentovanie sa so základnfmi údajmi v prospekte systému kaIiet so zlavami

3.1. MajiteL sa zavázuje,

-

Kafia Podunajsko;
Plezentovanie §a na webovej sttánke www.podunajsko-card.com s podrobnfrni
informáciami, obrázkami, popisom;
starostlivost o kompletnú malketingo\"ú komunikáciu slstému zlavor,.y'ch kariet;

-

poskytovanie odborDej pomoci k udráiavaniu a zv-j,§eniu úrovne sluiieb
poskltovany'ch Pamerom v ránci systému zLavol"jch kariet;
k neru§enému fungovaniu systému kaliet prevádzkovanie call-centla
fungujúceho 0-24 hodín denne, s cielbm splnenia úloh spojenfch s Pertnelom a
kontaktami na náv§ter.rríkov, majitelov kariet (poskltovanie pomoci, rie§enie
staZností, hláserrie poruch, odsuánenie poruch atd.),

4. Doba plamosti

dohody

4.1. Táto Dohoda sa vziahuje na zmluvné obdobie 2019/2020 srivisiace s produktami pod
názvom,,Karta Podunajsko - Dunamente Card", öiie vzniká na obdobie od 01. mája 2019
do 30. aprila 2020.
5, Zroena

Dohody

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, ie sa budú neodtladne vzájomne informovat o
vzniknutjch zmenách v ich firemnfch údajoch, resp. o infch zmenách, ktoré vznikli,
alebo ich vznik §a oéak{va a ktoré atfmkol'vek spösoborn a miere olpllviujú ich
spoluprácu.
6, bal§ie

u§talovenia

6.1. Zmluvné §traíry zakowili, Ze táto Dohoda lstupi do platnosti poéiatoénímdátumom
uvedenfm v bode é. 4. l .

ó.2. Zmlu\,Tlé §trany Priiímajú,ie skúsenosti so systémom kariet so zl'avarni Karta
Podurrajsko - Dunamente Card budú lyhodnocovat spolu, so zvlá§tnlT n ohLadom na
informácie pochádzajúce z vedenia §tatistík o náv§tevníkoch.
6.3. Zmluvné strany sú poéa§ obdobia platnosti tejto Dohody povinrré spolupracovat,
vzájomrre sa písomne (Iist, e-mail) informovat o v§etk,y'ch okolnostiach, ktolé sa t,y'kajú
plnení súvisiacich so vzájomnjmi závázkami zakowenfmi v tejto Dohode.

Kontatmá osoba zo suany Majitela:
meno: ...........,..,.,
telefón: ... ... ... ..... ,.
e-ínail: ... ,.. ... ... .. ,..

Kontakmá osoba zo strany PartneTai

e-mai1: moca.kultdom@slovanet.sk

6.4,

V

otázkach, ktoré nie sú ie§ené v tejto Dohode sa pouáijú pledpisy Oböianskeho
3

zákonnr'lo Mad'arskej lepubliky, t. j. Zákon é.Y. z r.2013 (OZ).
6.5. Zmluvné stiaíy túto Dohodu preéítalia po spoloönej interpretácii ju ich oprávnene

poverení zástupcovia podpisujú ako vo l,§etkom zodpovedajúcu ich vóIe,

v

dvoch

originálnych exemplároch.
6.6, Táto Dohoda o spolupráci pozostáya z troch,.,.. (3) otíslovanlich strán, a dvoch (2)
príloh, ktoré tvoria neoddelitelnú súöasi tejto Dohody:

Príloha ó, 1.: Informaén)i materiál o Karte Podunajsko Dunamente Card
Príloha ó, 2.: Priklad formu]ára na vedenie §tatistiky náv§tevníkov

Tata, 2019. 03.08,,.,,.,,...,..,

Magyarics Gábor
konateI
MajiteI

..,Moéa,2019.03,25

Ing.Eszter Tóth
stalostka

Paltner

1

Píloha ó.

1,

Inforrrrácia o produkte IGrta Podunajsko - Dunamente Card
Öo je IGrta Podurrajsko - Dunamente Card?

Kalta Podunajsko - Dunamente Card je kana so zLavami upLatiovatelnlimi v regióne,
ktolou móáu bl ulöité turistické sLuiby uplatiovatefné bezplatne, alebo vlihodne,
Cielom prevádzkovania systému zliavor,"jch kariet je posunutie do popredia takfch
turisticklích sluiieb v regióne podunajsko, ktoré svojou kvalitou a úrovíounapomáhajú
r,ytvoreniu dobrého obrazu o danej desrinácii v okruhu návsrevnikov. Dakim cielom je aj
zl"í§enie poótu turistov ptichádzajúcich do regiónu Podunajsko, poótu nocí stláven]ich na
okolí a zabezpeöenie takého ba]íka zááítkov, cez kto{i sa náv§tevníci móiu oboznámii s
regiónom, s jeho ukrJtlimi pokladmi a aktívnym kultumym iivotom.

Kalta Poduüajsko je vybavená chipom NIC, Pomocou odóítacích zariadení in§talovan;ich
na jednotlivlch prijírnacích miestach móieme dostat na minútu presné informácie o
Pouiití kariet, ktolé nám zabezpeöia moZnosi oveLa elektívnej§ieho, cieleného rnarketingu
a plopagovania ploduktov.
Hla\.né údaje o lGrte Podunajsko:

1, Typy
Systém zLavovlich kadet pozostáva z dvoch röznych typov kariet|

a)

Karta Podunajsko Dunamente Card: bezplatne zabezpeóená kana pre ruristov
prichádzajúcich do regiónu Podunajsko, klorí tu stlávia minimálne 2 noci.
b) Karta Podunajsko 36h Dunamente 36h Card: karta s moinostou zakúpenia, pre
turistov plichádza]'úcich do regiónu Podunajsko, ktorí tu süávia len 1 noc, alebo
prichádzajú bez prenocovania,

2. Plamosi
a) Kaíta Podunajs*o Dunamente Card:Kana je platná od 1,1,00 hodiny día príchodu
hostí do 24,00 dia ich odchodu, poöas celej doby ich zdriiavania sa v regióne.
b) Kana Podunajsko 36h Dunamente 36h Card: je platná po dobu 36 hodín od

prvého pouáitia.

pouiívanie

Platnosi karty sa poóíta od termínu jej aktivácie na mieste r7dania (r(arra
Podunajsko), alebo od momentu prvého pouUitia (Karta Podunajsko 36h).
Uplatnenie róznych zliav je moiné na jednotlir,fch prijímacíchmiestach po
odéítaníchipu NFC zabudovaného v karte,

4. Forma
Karta má formu bankomatovej karty, je z plastu a disponuje poradol"jm óíslom a
dizajnom prispósobujúcim sa profilu regiónu Podunajsko, Na zadnej strane sú
uvedené kontaktné údaje informaönfch miest asistujúcich pri pouZívaní karry.

5. Dopliuiúca publikicia

(IGtalóg parmerov)

Farebnli prospekt kariet, ktory' oboznámi éitateLa a v§etk-j,ch poskytovatel'ov
sluiieb s pouáitím karty,
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Pdloha

ö. 2.

MESAéNV VVKAZ
o pouiití kariet Podunaj5ko - Dunamente

V

r.2019/2020

pre plúimacie m estz, ktoré ned spoiujú íixním/mobilnim odaítacím z2lladenirn a ple leprezentaané miesta 5volnvm

Meno/Názov Partnera:
Názov prijímacieho miestaI
Rok, me5iacI
Dátum

aíslo karty
kad óíseln€ plastickej karte)

Dátum:.,....,........,....,....,.,......,..,.

Poéet náV§tevníkov prichádzajúcich s kartou
{poietosöb)

dospelú

dieta

dóchodca

Údaje poskytol (meno):.,........,..,...,,...""""",-"-

