Smlouva o spolupráci
Smluvní strany:
TOPIC PRESS s.r.o.
Zastoupena jednatelem Pavlem Šimkem
Za klášterem 614, CZ - 742 45 Fulnek
IČO: 48394084
DIČ: CZ48394084
OR: KS Ostrava, C.6228, 19/08/1993
Korespondenční adresa:
Pavel Šimek, Nová cesta 193, 742 93 Slatina

dále jen „poskytovatel“,

dále jen „partner“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o spolupráci
Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dohoda o spolupráci mezi poskytovatelem a partnerem. Na
základě této dohody je partner oprávněn s využitím premium sms poskytovatele propagovat
služby uvedené ve článku IV. této smlouvy, přičemž za tuto činnost mu náleží provize dle
podmínek uvedených v článku V.
Článek II.
Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel přidělí partnerovi potřebné technické prostředky - klíčová slova pro premium
sms na cenových hladinách zvolených partnerem.
Článek III.
Práva a povinnosti partnera
Partner se zavazuje dodržovat veškerá zákonem stanovená pravidla pro poskytování daných
služeb. Jedná se zejména, ale nikoliv výhradně o zvěřejňování zákonem stanovených údajů,
které s nabízenou službou souvisí, na svých stránkách. Za dodržování těchto pravidel při
propagaci nese zákonnou odpovědnost partner.
Partner bude s veškerými informacemi, které mu sdělí poskytovatel, nakládat jako s
důvěrnými.
Článek IV.
Služby propagované partnerem
Zde doplní partner

Článek V.
Provize pro partnera
Zde doplní poskytovatel
Článek VI.
Vyplacení provizí
Poskytovatel zašle partnerovi vždy do 15. dne v měsíci vyúčtování, na základě kterého partner
vystaví fakturu se splatností 45 dní.
Článek VII.
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
Článek VIII.
Ukončení platnosti smlouvy
Smlouva zaniká v případě podání výpovědi této smlouvy jednou ze smluvních stran.
Výpovědní lhůta je 3 měsíce.

1.

2.
3.
4.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky a zejména, ale nikoliv výhradně, obchodním zákoníkem v platném
znění.
Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,
porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich
svobodné vůle.

V ....................................

podpis poskytovatele
Pavel Šimek

podpis partnera

