ZAMÓWIENIE KUPONÓW PODARUNKOWYCH PASS
(FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Dane Doradcy Klienta Sodexo

Imię i nazwisko:..........................................................................................................................................................................................

I. Dane podmiotu zamawiającego do dokumentów finansowo-księgowych:
Nazwa Firmy: ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Ulica: ........................................................................................................................................................................... Na podany adres e-mail oraz numer faksu
zostanie wysłana pro forma:
		
Kod, miasto: .............................................................................................................................................................. Faks: ....................................................................................
NIP: ..............................................................................

Telefon: ...........................................................................

E-mail: .................................................................................

www.DlaBiznesu.sodexo.pl, e-mail: info.svc.pl@sodexo.com, tel.: 22 535 11 11

Oświadczenie na potrzeby art. 28b ust. 2 ustawy o VAT – dot. podatników, zarejestrowanych na potrzeby VAT poza granicami Polski*
Liczba użytkowników Kuponów: .............................

TAK

NIE

Liczba pracowników: ...........................

II. Dane podmiotu, do którego należy przesłać Kupony (o ile różnią się od danych z części I):
Nazwa Firmy: ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Ulica: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Kod, miasto: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Liczba punktów doręczeń: .......................................................................................................................................

Telefon: ................................................................................

III. Dane osób upoważnionych do odbioru Kuponów (minimum dwie osoby):
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................

Telefon: ................................................................................

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................

Telefon: ................................................................................
V. Proponowana data dostawy Kuponów:

IV. Zamawiam Kupony Podarunkowe Pass wg poniższej specyfikacji:
NOMINAŁ (PLN)

LICZBA

20

WARTOŚĆ (PLN)

(dzień – miesiąc – rok) (4): ............................................
Uwagi:

50
100
A

Razem za Kupony:

B

Prowizja (1)

C

Opłata manipulacyjna (2)

szt. 40,00 PLN

D

Konfekcja do kopert ozdobnych (3)

szt.

E

Podatek VAT (23%) (od B+C+D)

F

Razem do zapłaty (poz. A+B+C+D+E)

3,00 PLN

VIII. W
 ypełnia Klient: Dane osoby, która sporządziła niniejsze zamówienie
oraz pieczęć firmowa: (5)

IX. W
 ypełnia Sodexo:
Dane osoby, która przyjęła niniejsze zamówienie:

Imię i nazwisko: ...........................................................................................................

Imię: ...............................................................................................................................

E-mail: ...........................................................................

Nazwisko: .....................................................................................................................

Data: ..............................................................................

Pieczęć firmowa i podpis

* Oświadczenie w myśl art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 117, poz 1054 ze zm.) o wykorzystaniu zakupionej usługi związanej
z obsługą systemu funkcjonowania Kuponów lub Kart dla potrzeb stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie Polski.
Zaznaczenie TAK oznacza deklarację, że zakupione Kupony lub Karty będą wykorzystane na
potrzeby działalności prowadzonej w Polsce. Przy zaznaczeniu NIE lub żadnej odpowiedzi,
Sodexo przyjmuje, że zakupione Kupony lub Karty nie będą wykorzystywane na potrzeby
działalności prowadzonej w Polsce, czyli faktura ze stawką NP.
W związku z wejściem w życie 10.03.2003 r. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyrażam zgodę na
otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji marketingowych oraz informacji
dotyczących działalności operacyjnej firmy Sodexo Benefits and Rewards Services Polska
Sp. z o.o.

Numer zamówienia: ....................................................................................................
1) Prowizja naliczana jest od wartości nominalnej Kuponów i wynosi 1,5%.
2) 
Opłata manipulacyjna pokrywa dostawę, ubezpieczenie Kuponów, operacje finansowe
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.; 40 PLN + VAT do każdej dostawy/
odbioru.
3) Konfekcja do kopert ozdobnych oznacza pakowanie Kuponów Podarunkowych Pass do kopert
dla każdego pracownika (usługa dodatkowa).
4) Zgodnie z pkt. 5 regulaminu.
5) 
Poprzez umieszczenie podpisu pod niniejszym zamówieniem Zamawiający oświadcza,
iż zapoznał się z Regulaminem Systemu Kuponów Podarunkowych Pass Sodexo Benefits and
Rewards Services Polska Sp. z o.o., który stanowi integralną część zamówienia. Regulamin nie
obowiązuje Klientów, którzy mają podpisane umowy z Sodexo Benefits and Rewards Services
Polska Sp. z o.o. na dostawę Kuponów. Klient oświadcza, że upoważnia Sodexo Benefits and
Rewards Services Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Dane do faktury
zostały określone w punkcie I.

CZYTELNIE WYPEŁNIONE ZAMÓWIENIE PROSIMY WYSŁAĆ MAILEM na adres: info.svc.pl@sodexo.com, FAXEM na numer 22 535 10 01
lub pocztą: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000033826, Kapitał Zakładowy 3 000 000 PLN, NIP 522-23-57-343

REGULAMIN SYSTEMU KUPONÓW
PODARUNKOWYCH PASS SODEXO BENEFITS
AND REWARDS SERVICES POLSKA SP. Z O.O.

www.DlaBiznesu.sodexo.pl, e-mail: info.svc.pl@sodexo.com, tel.: 22 535 11 11

Regulamin nie obowiązuje Klientów, którzy posiadają podpisaną odrębną Umowę
z Sodexo Benefits and Rewards Services Polska (zwaną dalej Sodexo) na dostawę Kuponów.

1)	Sodexo zobowiązuje się do przekazania Kuponów Klientowi w ilości
zgodnej ze złożonym zamówieniem dokonanym w formie pisemnej
lub elektronicznej.
2)	Klient zobowiązuje się do przekazania nabytych Kuponów zgodnie
z ich przeznaczeniem, odpowiednim Użytkownikom.
3)	
Sodexo zobowiązuje się do wystawienia w dniu realizacji
zamówienia faktury VAT za usługi świadczone na rzecz Klienta,
gdzie kwota obciążenia będzie powiększona o podatek VAT (23%)
oraz notę księgowo – obciążeniową (bez podatku VAT) na kwotę
odpowiadającą nominalnej wartości Kuponów.
4)	Sodexo zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kuponów dopiero
po otrzymaniu należności za nominalną wartość Kuponów oraz za
wszelkie usługi świadczone na rzecz Klienta.
5)	Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za nominalną wartość
Kuponów oraz opłaty za usługi świadczone przez Sodexo na rzecz
Klienta, której wielkość będzie powiększona o podatek VAT (23%).
Dostarczenie Kuponów nastąpi dopiero po wpłynięciu pełnej
należności (na rachunek bankowy Sodexo) w terminie do 3 dni
(roboczych) lub w innym późniejszym terminie określonym przez
Klienta.
6)	Dostawa Kuponów do Klienta będzie miała miejsce tylko i wyłącznie
pod wskazane przez niego adresy.
7)

upony zostaną wydane wyłącznie osobom upoważnionym
K
przez Klienta do odbioru (nie więcej niż 2 osoby upoważnione przy
jednym adresie dostawy).

8)	
Sodexo nie ponosi odpowiedzialności za Kupony, które zostały
utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Klientowi. Wszelkie
reklamacje dotyczące niezgodności ze złożonym zamówieniem
mają być zgłaszane w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu
48 godzin od chwili potwierdzenia przez Klienta odbioru Kuponów.

9)	Kupony są ważne do dnia uwidocznionego na awersie (włącznie)
i mogą być realizowane w określonych przez Sodexo punktach

usługowych. Punkty te będą oznakowane w odpowiedni sposób,
w szczególności poprzez zamieszczenie naklejki z logo produktu
oraz logo Sodexo. Sodexo na swoich stronach internetowych
udostępnia Klientowi aktualną listę punktów akceptujących Kupony
bądź też na jego życzenie przesyła ją wraz z Kuponami.
10)	
Klient zobowiązany jest do dostarczenia listem poleconym do
Sodexo podpisanej kopii potwierdzenia odbioru Kuponów,
zawartej w przesyłce z Kuponami.
11)	
Klient jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników
Kuponów o tym, że:
– Kupon może być zrealizowany wyłącznie we wskazanych przez
Sodexo punktach akceptujących.
– Kupon nie podlega wymianie na gotówkę.
– Użytkownikowi Kuponu nie przysługuje prawo otrzymania reszty
w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub
usługi jest niższa niż nominał Kuponu.
–
Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką,
kartą kredytową lub do zrealizowania kolejnego Kuponu (wedle
swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru lub usługi jest
wyższa niż nominał Kuponu.
– Punkty przyjmują wyłącznie Kupony nieuszkodzone posiadające
wszystkie zabezpieczenia przed ewentualnym sfałszowaniem.
– Kupony posiadają termin ważności, po upływie którego nie można
ich realizować.
12)	Klient zobowiązany jest do przekazania Użytkownikom Kuponów
aktualnego wykazu punktów akceptujących Kupony.
13)	Klient nie będzie samodzielnie nanosił żadnych zmian na Kuponach,
w szczególności nie będzie ich stemplował pieczątką firmową.
14)	Kupony są własnością Sodexo.

UŻYCIE KUPONÓW REGULUJĄ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWNE.
FUNKCJONOWANIE ZNAKÓW LEGITYMACYJNYCH EMITOWANYCH PRZEZ SODEXO JEST ZGODNE
Z NOWELIZACJĄ USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI OBOWIĄZUJĄCEJ PO 9 LISTOPADA 2002 ROKU.
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w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS 0000033826, Kapitał Zakładowy 3 000 000 PLN, NIP 522-23-57-343

