Smluvní podmínky využívání webu E-konzultant
verze pro balíček Gold

Pireus, společnost s ručením omezeným so
sídlom Martinická 987/3, 197 00 Praha 9
IČ: 64830900 DIČ: CZ64830900
číslo účtu: 2400835073/8330
IBAN: SK7583300000002400835073
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
(ďalej len „poskytovateľ“)

Fyzická alebo právnická osoba
využívajúca systém E-konzultant
(ďalej len „nadobúdateľ“)

Prehlásenie zmluvných strán

1. Poskytovateľ prehlasuje, že má právo užívať a udeliť nadobúdateľovi právo k užívaniu v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, aby upravili vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a s prihliadnutím na ochranu
autorských práv poskytovaných právnymi predpismi.
I. Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ touto zmluvou poskytuje nadobúdateľovi oprávnenie na výkon práva užívania systému „E-konzultant“. Parametre
a vlastnosti systému sú nasledovné:
a) systém „E-konzultant“ je určený k osobnej prezentácii nadobúdateľa a ďalej na:
- pravidelné zasielanie informácií registrovaným užívateľom webu
- poskytovanie informácií návštevníkom
b) Personifikácia webových stránok je v časti „Kontakty“, „O mne“ + vlastná fotografia + vlastné meno.
Webové stránky nadobúdateľa budú spustené na doméne 3. rádu, např. www.anovak.e-konzultant.cz.
c) poskytovateľ zaistí pravidelnú aktualizáciu zdieľaného priestoru.
d) správy generované systémom sú personifikované, tzn. oslovenie je v tvare „Vážený pán Novák“ a záver ...S pozdravom Marek Musil“
e) ďalšie vlastnosti balíčka Gold sú dostupné na adrese e-konzultant.sk/info.
II. Odmena
1. Pravidelný mesačný poplatok za administráciu a údržbu činí 14€ (vrátane DPH). Poplatok je uhradený na účet poskytovateľa. Variabilný
symbol oznámi poskytovateľ nadobúdateľovi pred uhradením prvého mesačného poplatku. Variabilný symbol je totožný pre všetky platby
v rozsahu tejto zmluvy. Tento poplatok zahrnuje taktiež aliasovanie domény a priestor pre email.
III. Platobné podmienky
1. Pravidelný mesačný poplatok je splatný mesačne vopred vždy do desiateho dňa predchádzajúceho mesiaca.
2. V prípade neuhradenia mesačného poplatku do dvadsiatich dní od splatnosti je poskytovateľ oprávnený pozastaviť činnosť systému.
Za obnovenie činnosti systému môže byť nadobúdateľovi naúčtovaný administratívny poplatok vo výške 39€.
IV. Podmienky licencie
1. Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi licenciu nevýhradnú.
2. Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi licenciu po dobu trvania tejto zmluvy.
V. Platnosť a účinnosť zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamžikom pripísania prvého mesačného poplatku na účet poskytovateľa.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Účinnosť zmluvy možno predčasne ukončiť ktoroukoľvek zmluvnou stranou a to písomne. Pre tento prípad sa zjednáva jednomesačná
výpovedná lehota. Výpovedná lehota začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola druhej strane výpoveď
doručená.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené v zákone č. 618/2003 Z. z., o práve
autorskom a o právach, ktoré súvisia s právom autorským, sa riadi zákonom č. 513/1991 Z. z, obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov.

