Smlouva o registraci
na portále Katalog oken
www.katalogoken.cz

Číslo smlouvy:

Kód uživatele:
Kód prodejce:

60755440
60755440
7049

Uzavřená mezi poskytovatelem: VAVA SK, s.r.o., Plzeňská 73, 040 01 Košice, IČO: 36570745, IČ DPH: SK2020055571, zapsaným v
Obchodním registru vedeném při Okresním soudě Košice 1, oddíl: Sro, vložka č.: 13965/V a objednavatelem:

Obchodní jméno:
0 právnická osoba

0 fyzická osoba – podnikatel

0 fyzická osoba

Zastoupený:
IČO:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

DIČ:

Oddíl:

IČ DPH:

Vložka číslo:

Banka:
Kontaktní adresa:

Číslo účtu:

Ulice:

Orientační číslo:

PSČ:

Obec:

E-mail:

Tel.:

Fax:

Mobil:

Bezplatné číslo:

WWW:
Fakturační adresa:

Popisné číslo:

/vyplňujte pouze v případě,pokud je jiná než kontaktní adresa, resp. účastník využívá P.O.BOX/

Ulice:

Popisné číslo:

Orientační číslo:

PSČ:
Adresa pro zasílání listin:

Obec:
/vyplňujte pouze v případě,pokud je jiná než kontaktní adresa, resp. účastník využívá P.O.BOX/

Ulice:

Orientační číslo:

PSČ:

Obec:

Popisné číslo:

Objednavatel si objednává následující služby na dobu 0 neurčitou / 0 určitou do .................................. .
P.č.
Kód produktu
Název produktu
Cena
1.

KA01

ZÁZNAM

200,00 EUR

2.

KA02

ROZŠÍŘENÝ ZÁZNAM

400,00 EUR

3.

KA03

WINDOWMANAGER BASE

3 000,00 EUR

4.
5.
6.
7.
8.
Cena celkem:
DPH 19 %
Celková suma s DPH:
Poznámky:Nehodící se škrtněte!! Ceny bez DPH.
1. Předmět smlouvy: Předmětem smlouvy je závazek VAVA SK, s.r.o., Plzeňská 73, 040 01 Košice, IČO: 36570745 (dále VAVA SK) uveřejnit inzerci zákazníka na internetové stránce www.katalogoken.cz
a za podmínek stanovených ve smlouvě a v souladu s těmito smluvními podmínkami a závazek zákazníka zaplatit za uveřejnění inzerce úhradu stanovenou ve smlouvě.
2. Postup při uzavírání smlouvy: VAVA SK zplnomocnila svého obchodního zástupce, uvedeného ve smlouvě, na uzavření smlouvy. Smlouva je platně uzavřená pokud je podepsaná smluvními stranami.
3. Odstoupení od smlouvy: VAVA SK může od smlouvy okamžitě odstoupit, pokud obsah anebo část zákazníkovi inzerce je v rozporu s právními předpisy ČR, v rozporu s oprávněnými zájmy VAVA SK,
anebo v rozporu s etickými pravidly inzerce.
4. Platební podmínky: Zákazník se podpisem smlouvy zavazuje zaplatit VAVA SK úhradu za uveřejněnou inzerci na účet VAVA SK, uvedený na smlouvě anebo faktuře.
5. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
6. Poskytovatel poskytuje objednavateli reklamní prostor za uvedených podmínek na www.katalogoken.cz a www.katalogoken.eu po dobu jednoho roku ode dne uveřejnění. V případě doby neurčité
pokud nebyla smlouva zákazníkem písemně vypovězena 30 dní předem se smlouva automaticky prodlužuje na dobu dalšího kalendářního roku.
7. Poskytovatel se zavazuje uveřejnit informace v tomto znění po dobu jednoho roku a oznámit objednavateli den uveřejnění písemnou, anebo elektronickou formou.
8. Souhlasím, aby nám poskytovatel zasílal svoje firemní nabídky elektronickou poštou.
►►► 0 Ano
0 Ne

Místo:

.........................................................................

Místo:

...................................................

Datum:

.........................................................................

Datum:

...................................................

Objednal:

.........................................................................

Vyhotovil:

...................................................

.........................................................................
Podpis a razítko objednavatele

...................................................
Podpis a razítko provozovatele

