REKOIMEX s.r.o., U Rybníka 1343/1, 792 01 Bruntál

IČO: 27765008, DIČ: CZ 27765008

Smlouva o poskytování dopravních informací formou kontaktní
databanky SPEDBUS
uzavřená v souladu s ustanovením § 269 odst.2 Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném
znění, mezi:
Poskytovatelem:
firma:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastupuje:
tel./e-mail:

REKOIMEX s.r.o.
U Rybníka 1343/1, 79201 Bruntál
27765008
CZ27765008
Eva Růžičková
607 856 795, 731 568 912 / info@rekoimex.cz
a

Příjemcem:
firma:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastupuje:
Tel.:
Předmět smlouvy:
1. Poskytovatel se zavazuje umožnit příjemci prostřednictvím kontaktní databanky
poskytovat informace o dopravě, tj. nabídkách přeprav osob a volných vozidel (dále jen
služby)
2. Příjemce se zavazuje zaplatit poskytovateli za plnění předmětu této smlouvy níže
uvedenou cenu.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné podmínky dle ust. § 273 Obchodního
zákoníku, která blíže specifikují povinnosti smluvních stran.
4. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a správnost dat publikovaných příjemcem
v rámci poskytované služby dle této smlouvy a neodpovídá za případnou škodu, která by
tímto vznikla příjemci nebo jiným osobám.
Způsob činnosti:
1. Příjemce se zavazuje řídit se při připojení k databance pokyny poskytovatele.Za tímto
účelem je povinen příjemce užívat jen takové technické zařízení, které odsouhlasí
poskytovatel.
2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v rozsahu
prostřednictvím smluvních internet service providerů (ISP)

REKOIMEX s.r.o.
U Rybníka 1343/1
792 01 Bruntál
IČO: 27765008
DIČ: CZ 27765008

dohodnutých

přístupů

Tel
: + 420 607 856 795
Mob: + 420 731 568 912
e-mail: info@rekoimex.cz
http:
www.rekoimex.cz

REKOIMEX s.r.o., U Rybníka 1343/1, 792 01 Bruntál

IČO: 27765008, DIČ: CZ 27765008

CENA:
1. Příjemce se zavazuje platit poskytovateli dohodnutou cenu dle ceníku, který je nedílnou
součástí smlouvy.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY:
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
2. Smlouvu lze oboustranně vypovědět na základě písemné výpovědi doručené druhému
účastníku. Výpovědní lhůta je tři dny a počne plynout následující den po jejím doručení.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
1. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma účastníky.
2. Účastníci se dohodli, že veškerá vzájemná práva, povinnosti a právní vztahy plynoucí
z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Účastníci se dále dohodli, že pro
majetkové spory plynoucí z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní je dána výlučná
pravomoc českých soudů
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž po jednom obdrží každý z účastníků.
4. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, s jejímž obsahem souhlasí, což stvrzují svými
podpisy.
5. Přílohou smlouvy je živnostenské oprávnění, případně výpis z obchodního rejstříku
příjemce.
PŘÍLOHY:
1. Živnostenské oprávnění, případně výpis z obchodního rejstříku příjemce
2. Všeobecné podmínky

V ……………………………….……………

……………………………………..
Poskytovatel

REKOIMEX s.r.o.
U Rybníka 1343/1
792 01 Bruntál
IČO: 27765008
DIČ: CZ 27765008

dne: ……………………......

……………………………………………..
Příjemce

Tel
: + 420 607 856 795
Mob: + 420 731 568 912
e-mail: info@rekoimex.cz
http:
www.rekoimex.cz

