
Darovací smlouva

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
se sídlem: Husovo náměstí 2/270, Karlovy Vary, PSČ 360 01
IČ: 263 30 725
DIČ: CZ26330725
zapsané v rejstříku obecně prospěšných spol., vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle O, vložka
48
zastoupené: Josefem Dlohošem, ředitelem 
dále jen „Dárce“

a

Zájemcem na základě vyplněného registračního formuláře
dále jen „Obdarovaný“

uzavírají ve smyslu ustanovení §  2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

tuto darovací smlouvu:
dále jen „Smlouva“

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou Dárce bezúplatně přenechává Obdarovanému voucher v nominální hodnotě
1000,- Kč nebo 2500,- Kč nebo 5000,- Kč. Vždy pouze jeden voucher dle výběru služeb na
jednu fyzickou osobu. Právnickým osobám voucher vystavit nelze.

II.  Podmínky použití voucheru

1. Voucher je možné uplatnit na základě  předchozí přímé a předplacené rezervace, a to na
ubytovací  služby  v  Karlových  Varech,  které  provozují  podnikatelé  zapojení  do  projektu
VARY VOUCHER, a to nejpozději  do 30. září  2020.  Seznam podnikatelů zapojených do
systému VARY°VOUCHER je uveřejněn na internetových stránkách www.karlovyvary.cz/cs/
voucher 

2. Jednotlivé typy voucherů lze využít takto: 

Voucher  Bed  &  Breakfast v nominální  hodnotě  1 000,-  Kč  vč.  DPH,  jenž  lze  využít
k čerpání na pobyty „ubytování se snídaní“  o minimální délce pobytu 3 noci a minimální
celkové hodnotě rezervace ve výši 3 000,- Kč vč. DPH

Voucher Wellness v nominální hodnotě 2 500,- Kč vč. DPH, jenž lze využít k čerpání na tzv.
„wellness pobyty“ o minimální délce pobytu 4 noci a minimální celkové hodnotě rezervace ve
výši  9 000,-  Kč vč. DPH, kdy wellness pobytem se rozumí balíček služeb, který obsahuje
ubytování poskytované spolu alespoň se snídaní a ve kterém jsou zahrnuty další wellnesové
služby hotelu jako jsou masáže, volně dostupné koupele, volný vstup do bazénu atp.
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Voucher Lázeňský v nominální hodnotě 5 000,- Kč vč. DPH, jenž lze využít k čerpání na
pobyty   o minimální délce pobytu 7 nocí a minimální celkové hodnotě rezervace ve výši
19 000,-  Kč  vč.  DPH,  kdy lázeňským pobytem  se  rozumí  ubytování  poskytnuté  alespoň
s polopenzí a balíčkem léčebných procedur poskytovaných nestátním zdravotním zařízením (s
řádnou akreditací) na základě předpisu lázeňského lékaře.

III. Obchodní podmínky

Další podmínky projektu VARY VOUCHER jsou upraveny Rámcovými obchodními podmínkami,
které  jsou  uveřejněny na  internetových stránkách  www.karlovyvary.cz/cs/voucher což obdarovaný
bere na vědomí. 

IV. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem vygenerování voucheru. 
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