SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ
R

RAAL TRANS

kterou níe uvedeného dne, mìsíce a roku v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 obèanského zákoníku è. 89/2012 Sb. uzavøeli:

RAALTRANS a.s.
Ulice: Jana Èerného 545/48
Sídlo: Hradec Králové
PSÈ: 503 41
IÈO: 03192041
DIÈ: CZ03192041

Bankovní spojení: KB Hradec Králové
Èíslo úètu: 107-7854720257/0100
Tel: +420 495217281-2
Fax: +420 498 501 250
E-mail: info@raal.cz
www.raal.cz

Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vloka 3320

dále jen "poskytovatel" na stranì jedné a

Firma: ............................................................
Zastoupena: ..................................................
TRAS
Vedená u ........................................................ IÈO: ...............................................................
Ulice: .............................................................. DIÈ: ...............................................................
Sídlo: .............................................................. WEB: .............................................................
PSÈ: ............................................................... E-mail: ...........................................................
Telefon: .......................................................... Fax: ................................................................
E-mail pro fakturaci: .................................................................................................................
Telefon pro autorizaci mobilní verze: ......................................................................................
dále jen "pøíjemce" na stranì druhé
1. Pøedmìt smlouvy
1.1. Poskytovatel se zavazuje umonit pøíjemci prostøednictvím kontaktní databanky poskytovat informace o dopravì, tj. nabídkách pøeprav a volných
vozù (dále jen "sluby").
1.2. Pøíjemce se zavazuje zaplatit poskytovateli za plnìní pøedmìtu této smlouvy níe uvedenou cenu.
1.3. Nedílnou souèástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky, které byly ke smlouvì pøiloeny a dále jsou umístìné na internetové adrese
www.raal.cz/cs/VP, které dále upravují vzájemné vztahy smluvních stran (dále oznaèené jako „VP“). Pøíjemce potvrzuje, e se s VP pøed uzavøením
této smlouvy øádnì seznámil a souhlasí s nimi, co stvrzuje svým podpisem na této smlouvì a pøiloených VP. Smluvní strany se dohodly, e
poskytovatel je oprávnìn pøedmìtné VP prùbìnì mìnit.
1.4. Poskytovatel nenese odpovìdnost za obsah a správnost dat publikovaných pøíjemcem v rámci poskytované sluby dle této smlouvy a neodpovídá za
pøípadnou škodu, která by tímto vznikla pøíjemci nebo jiným osobám.
2. Zpùsob èinnosti
2.1. Pøíjemce se zavazuje øídit se pøi pøipojení k databance pokyny poskytovatele. Pøíjemce se dále zavazuje dodrovat etický kodex, který byl ke
smlouvì pøiloen a dále je umístìn na internetové adrese www.raal.cz/cs/kodex, se kterým se øádnì pøed uzavøením této smlouvy seznámil a se
kterým souhlasí,co stvrzuje svým podpisem na této smlouvì a pøiloeném kodexu.
2.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat sluby v rozsahu dohodnutých pøístupù.
3. Cena
3.1. Pøíjemce se zavazuje platit poskytovateli dohodnutou mìsíèní paušální cenu dle ceníku poskytovatele umístìného na internetové adrese
www.raal.cz/cs/cenik, se kterým se øádnì pøed uzavøením této smlouvy seznámil a se kterým souhlasí, co stvrzuje svým podpisem na této smlouvì.
Smluvní strany se dohodly, e poskytovatel je oprávnìn ceník prùbìnì mìnit.
3.2. Cena pøi uzavøení této smlouvy je ve výši 880,- Kè + DPH. Pokud bude pøíjemce v prodlení s úhradou ceny, zavazuje se zaplatit poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z mìsíèní ceny za kadý den prodlení. V pøípadì, e bude prodlení delší ne 14 dnù, je poskytovatel oprávnìn
pozastavit pøístupový kód. Pozastavením pøístupového kódu nezaniká povinnost pøíjemce k úhradì ceny. V pøípadì, e bude prodlení delší ne 30
dnù, je poskytovatel oprávnìn od této smlouvy odstoupit bez pøedchozího upozornìní pøíjemce. Odstoupením od smlouvy vzniká poskytovateli
právo okamitì odejmout pøíjemci pøidìlený pøístupový kód k databance a tento pøidìlit jiné osobì.
3.3. Výjimkou z tohoto ustanovení je, kdy si pøíjemce v dobì objednání sluby zvolí monost tzv. zkušebního provozu. V takovém pøípadì se práva a
povinnosti stran øídí VP.
4. Doba trvání smlouvy
4.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou.
4.2. Smlouvu lze vypovìdìt kteroukoliv ze smluvních stran na základì písemné výpovìdi doruèené druhému úèastníku. Výpovìdní lhùta je tøi dny a
poène plynout následující den po jejím doruèení.
4.3. Ukonèením smlouvy, pøípadnì odstoupením od ní, vzniká poskytovateli právo okamitì odejmout pøíjemci pøidìlený pøístupový kód k databance.
5. Závìreèná ustanovení
5.1. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem obìma úèastníky a úèinnosti nabývá dnem povolení pøístupového kódu.
5.2. Úèastníci se dohodli, e veškerá vzájemná práva, povinnosti a právní vztahy plynoucí z této smlouvy se øídí právním øádem Èeské republiky.
Úèastníci se dále dohodli, e pro spory plynoucí z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní je dána výluèná pravomoc èeských soudù. Místnì
pøíslušným pro øízení v prvním stupni je obecný soud poskytovatele.
5.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich po jednom obdrí kadý z úèastníkù.
5.4. Obì strany prohlašují a berou na vìdomí, e jsou vázány nejen touto smlouvou, ale i všemi povinnostmi èi podmínkami, obsaenými ve VP, a e
nesplnìní povinností v nich uvedených má stejné právní následky jako nesplnìní povinností z této smlouvy. Úèastníci prohlašují, e si smlouvu
pøeèetli a s jejím obsahem souhlasí, co stvrzují svými podpisy.
5.5. Pøílohou smlouvy je platný výpis z ivnostenského rejstøíku, pøíp. výpis z obchodního rejstøíku pøíjemce. Pøíjemce se zavazuje neprodlenì
písemnì (pøípadnì elektronicky) informovat poskytovatele o kadé zmìnì, která se týká firmy a je relevantní pro obchodní rejstøík, ivnostenský
rejstøík a registr plátcù DPH. Pøi nesplnìní této povinnosti si poskytovatel vyhrazuje právo okamitì pozastavit úèinnost této smlouvy.
5.6. Tato smlouva vèetnì VP v plném rozsahu ruší a zcela nahrazuje pùvodní smlouvu a VP, pokud byla uzavøena.

Dne: ………....……
..............................................................
Poskytovatel

.....................................................
Pøíjemce

