
Nuomos sutartis 7058

Nuomotojas:

I&Q GROUP
Joe White, Gatv : Americká 30, Miestas: Praha, Pašto indeksas: 10800, mon s kodas: 55454544, PVM mok tojo kodas: 54554, Poland

Nuomininkas

I&Q GROUP, spol. s r.o., Gatv : Troilova 12, Miestas: Praha 10, Pašto indeksas: 108 00, mon s kodas: 274 88 268, PVM mok tojo kodas: CZ 274 88 268,
Czech republic

Savininkas ir Klientas sudaro

Erdv s sutart

I. Savininkui priklauso ir jis yra galiotas vartotojas šioje interneto svetain je: www.mojestranka.cz.

II. Savininkas ir Klientas tiesiogiai susitar , kad Savininkas išnuomos Klientui dal  erdv s savo interneto svetain je, nurodytoje I šios sutarties straipsnyje, o Klientas sutiks
nuomotis ši  Savininko interneto svetain .

III. Savininkas patalpins toki  kliento nuorod  išnuomotoje interneto svetain s dalyje: http://www.world-iqtest.iq/#58.

IV. Savininkas ir Klientas sutinka, kad Klientas, jei Savininkas patalpins nuorod  http://www.world-iqtest.iq/#58 išnuomotoje vietoje, sumok s Savininkui sum , lygi  6,2
CZK už kiekvien  vartotoj , naudojant  ši  nuorod  projektui pasiekti, jei jis pasieks URL adres  http://www.world-iqtest.iq/members-area/iq-score/.

Jei savininkas išnuomotoje vietoje patalpina nuorod  http://www.world-iqtest.iq/#58, per kuri  subjektai užsiregistruoja Kliento sistemoje, Klientas sumok s sum , lygi
2,17 CZK už kiekvien  vartotoj , naudojant  nuorod  tokio užregistruoto subjekto interneto svetain je, jei jis pasiekia projekt  ir URL adres  http://www.world-iqtest.iq
/members-area/iq-score/.

Klientas visuomet sumok s toki  sum  per vien  savait  nuo tos dienos, kai Savininkas spustel s mygtuk  „Paprašyti mok jimo“, po registracijos patalpint  vartotojo
s sajoje URL adresu http://www.world-iqtest.iq/dealer-area/outpayments/.

Vartotojas gali spustel ti aukš iau pamin t  nuorod  bet kuriuo metu, kai sukaupta suma lygi bent 150 PLN.

Tokia suma bus sumok ta žymint kintamu simboliu 7058.

V. Ši sutartis atitinka Civilinio kodekso nuostatas, kurios, protingu mastu, pakei ia Erdv s sutart , bei nuostatas Civilinio kodekso 853 straipsnyje.

VI. Ši Erdv s sutartis sudaryta neribotam laikui, ta iau bet kuri sutarties šalis gali bet kuriuo metu j  nutraukti pateikusi raštišk  pranešim . Nutraukti sutart  galima be
priežasties, t. y. nepateikiant joki  priežas i . Sutartis nutraukiama t  dien , kai raštiškas pranešimas apie nutraukim  pristatomas kitai šaliai.

VII. Savininkas sutinka, kad Klientas saugot  vis  mok jim , atlikt  pagal ši  Erdv s sutart  ir nuomos santykius remiantis šia Sutartimi, rašus savo buhalterijoje ir taip
pat sipareigoja atlikti mokestinius sipareigojimus valstybei.

VIII. Sutarties šalys tiesiogiai abipusiai sutiko, kad teisiniai santykiai, susij  su šia sutartimi, bus vykdomi pagal ekijos statymus, pirmiausia Civilinio kodekso nuostatas
d l samdymo sutarties pakeitim . Kilus gin ui šalys sutinka, kad gin as bus sprendžiamas ekijos Respublikos Ekonomikos r m  ir ekijos Respublikos Žemdirbyst s
R m  Arbitražo teisme, pagal Arbitražo teismo proceso taisykles. Arbitražo svarstymas vyks Prahoje, svarstymas vyks ek  kalba.

IX. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais angl  kalba.

Šalys sutinka, kad ši Sutartis gali b ti kei iama arba papildoma, ar tiksliau nutraukiama tik raštiškai. D l Sutarties formos šalys sutinka, kad raštiška forma bus saugoma
net jei raštiškas pasi lymas pakeisti ar papildyti ši  Sutart  arba j  nutraukti pateikiamas laišku, pasirašytu tok  pasi lym  teikian ios šalies, ir priimamas adresato laišku.
Sutarties šalys sutinka kad ne vykdžius Sutarties Klientas neprivalo mok ti Savininkui jokio mokes io už erdv  ar bet kokio kito mokes io. Tai taip pat taikoma Sutarties
pakeitimams, papildymams, nutraukimui ar pasitraukimui iš jos. Ši sutartis sigalioja nuo jos pasirašymo datos.

Vieta _______________________________ data ________________________________

 

 

 

 

Nuomotojas:_____________________________________       Nuomininkas:______________________________________
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