PODMÍNKY SPOLUPRÁCE (verze 1415.04)
I.
Základní informace
1.

2.

3.

4.
5.

Tyto obchodní podmínky vydává provozovatel portálu www.konferencniakce.cz, Jan Kolovecký se sídlem
International House, 24 Holborn Viaduct, EC1A 2BN London (dále jen Provozovatel),
info@konferencniakce.cz, 420 212 240 792.
Provozovatel se zavazuje vyvíjet prezentovat služby a produkty Zájemce tak, aby Zájemce měl příležitost
uzavřít, a to i opakovaně, s třetí osobou (dále jen Objednatel) smlouvu či dohodu, jejímž předmětem bude
poskytování či prodej služeb nebo produktů Zájemce. Popis produktů a služeb poskytovaných Zájemcem je
Zájemce oprávněn kdykoliv jednostranně změnit dle svých aktuálních potřeb, a to prostřednictvím e-mailu
zaslaného na e-mailovou adresu Provozovatele.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušování autorského zákona či dalších právních
předpisů v souvislosti s uveřejněnými daty. Za veškeré dodané texty, fotografie a další informace dodané
Zájemcem zodpovídá Zájemce sám. Veškeré informace zde uvedené jsou dodány Zájemcem, případně
převzaty z internetových stránek Zájemce na základě jeho souhlasu.
Zájemce se zavazuje zaplatit Provozovateli za tuto činnost částku stanovenou článkem III. nebo odměnou
stanovenou článkem IV. těchto podmínek.
Prezentace je dle těchto podmínek platná a aktivní po dobu 12 měsíců, není-li dohodnuto jinak. V případě
provizní spolupráce je prezentace uveřejněna na dobu neurčitou. Zájemce může od spolupráce kdykoliv
odstoupit dle podmínek stanovených článkem V.
II.
Práva a povinnosti zúčastněných stran

1.

2.
3.

Zájemce se zavazuje předávat Provozovateli aktuální informace potřebné k zajištění činnosti Provozovatele
podle článku I. těchto podmínek. Provozovatel nenese odpovědnost za neaktuální či nepravdivé informace
uveřejněné v rámci prezentace na základě dat dodaných či odsouhlasených Zájemcem.
Provozovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost specifikovanou článkem I. odst. 1 této smlouvy řádně a
svědomitě, v souladu se zájmy Zájemce.
Zájemce souhlasí s právem Provozovatele uveřejnit materiály použité v prezentaci a další materiály o
subjektu nalézající se volně ke stažení a využití na internetu ke sdílení a uveřejnění na sociálních službách
Provozovatele či k jinému marketingovému využití. Provozovatel se tímto zavazuje, že nebude uveřejňovat
příspěvky či využívat materiály, které by mohly poškodit Zájemce. Zájemce má právo na okamžité
odstranění příspěvků zasláním písemné žádosti na email Provozovatele.
III.
Spolupráce na základě paušálního poplatku
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Spolupráce vzniká vyplněním a odesláním příslušného objednávkového formuláře na webových stránkách
portálu. Zájemce odesláním formuláře stvrzuje souhlas s těmito podmínkami a za poplatek dle rozsahu
prezentace a výběru příslušného tarifu souhlasí s uveřejněním informací o produktech či službách
Zájemce.
Při spolupráci na základě paušálního poplatku není Provozovatel oprávněn účtovat si jakékoliv další
provize spojené s činnosti definovanou článkem I. těchto podmínek. Ceny jednotlivých tarifů jsou
konečné, platné pro uveřejnění prezentace na 12 měsíců.
Odesláním objednávkového formuláře Zájemce stvrzuje svůj zájem o nabízené služby, objednávka se
tímto stává závaznou. Zájemce může svou objednávku zrušit bez udání důvodu do 24 hodin od odeslání
objednávky.
Provozovatel je povinen doručenou objednávku zpracovat nejpozději do 5 pracovních dnů.
Zájemce je povinen uhradit fakturu za objednané služby do data splatnosti uvedené na faktuře.
Nedodržením stanovené lhůty je Provozovatel oprávněn pozastavit, či úplně zrušit uveřejněnou prezentaci
Zájemce. Zájemce také bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn účtovat Zájemci zákonný úrok
z prodlení ve výši 2,5 promile za každý den prodlení.
Zájemce při využití této formy spolupráce souhlasí s uveřejněním přímých kontaktních údajů.
Provozovatel se zavazuje bezodkladně informovat Zájemce o přijaté poptávce po jeho službách.

IV.
Spolupráce na základě provize
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Spolupráce na základě provize vzniká vyplněním a odesláním příslušného objednávkového formuláře na
webových stránkách portálu. Zájemce odesláním formuláře stvrzuje souhlas s těmito podmínkami
s uveřejněním informací o produktech či službách Zájemce, včetně obrazových materiálů.
Nárok Provozovatele na provizi vzniká pouze v případě, že k uzavření dohody mezi Objednavatelem a
Zájemcem dojde přičiněním Provozovatele (tj. prvotní poptávka služeb byla realizována přes portál
Provozovatele). Zájemce se zavazuje bezodkladně informovat Provozovatele o uskutečněné dohodě mezi
Zájemcem a Objednavatelem.
Zájemce je povinen uhradit Provozovateli provizi ve výši 10% z celkové částky bez DPH, z Objednavatelem
potvrzených služeb (v písemné, či jiné formě, kterou Zájemce považuje za dostatečnou), a to na základě
provizní faktury vystavené Provozovatelem neprodleně po skončení zprostředkované akce či ukončení
plnění Objednavatelem domluvených služeb či produktů Zájemce. V případě opakující se služby (např. série
školení) vystavuje Provozovatel provizní fakturu za každou jednotlivou akci zvlášť, nebude-li domluveno
jinak. V případě zajištění dlouhodobého čerpání služeb (déle než 30 dnů), např. ubytování, vystavuje
Provozovatel provizní fakturu vždy po 30ti dnech čerpání produktů či služeb.
Zájemce je povinen uhradit fakturu za objednané služby do data splatnosti uvedené na faktuře.
Nedodržením stanovené lhůty je Provozovatel oprávněn pozastavit, či úplně zrušit uveřejněnou prezentaci
Zájemce. Zájemce také bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn účtovat Zájemci zákonný úrok
z prodlení ve výši 2,5 promile za každý den prodlení.
Zájemce má právo do výpočtu provize nezahrnout položky, které nejsou součástí služeb Zájemce či jiné
produkty a služby zajišťované třetí stranou.
Veškeré detaily poptávky a následné objednávky služeb komunikuje Zájemce s Objednatelem bez účasti
Provozovatele. Zájemce je povinen v případě nejasností předložit na výzvu Provozovatele korespondenci
s objednatelem a doložit tak výsledek využití či nákupu služby zájemce, která byla zprostředkována
Provozovatelem, a to včetně kopie dohody mezi Zájemcem a Objednavatelem s uvedenou celkovou
částkou za objednané produkty a služby.
V případě realizace objednávky potvrzené Objednavatelem po ukončení spolupráce Zájemce s
Provozovatelem, která však byla Provozovatelem prokazatelně zprostředkována za doby trvání této
spolupráce, je Zájemce povinen uhradit Provozovateli provizi dle těchto podmínek.
V.
Trvání a ukončení spolupráce
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Tyto podmínky jsou platné po celou dobu spolupráce. Zájemce může svou prezentaci kdykoliv odvolat a
spolupráci ukončit a to i bez udání důvodu zasláním výpovědi na emailovou adresu Provozovatele.
V případě ukončení spolupráce Zájemcem je Provozovatel povinen odstranit z webu veškeré informace o
zařízení Zájemce a to do 30 dnů od data doručení korespondence s vypovězením spolupráce.
Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit či odmítnout uveřejnění prezentace Zájemce a to i bez udání
důvodu.
V případě předčasného ukončení prezentace Zájemcem nebo Provozovatelem je Provozovatel povinen
navrátit Zájemci poměrnou část částky uhrazenou Zájemcem za objednané služby.
VI.
Závěrečná ustanovení
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Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 05.08.2014. V případě aktualizace zůstávají pro již
aktivní prezentace směrodatné podmínky platné v době objednávky.
Veškerý obsah na tomto portálu není povoleno kopírovat a uveřejňovat bez písemného povolení
Provozovatele.
Zájemce dává odesláním objednávky souhlas s použitím poskytnutých údajů pro účely
marketingu Provozovatele a souhlasí, že může být kontaktován Provozovatelem za účelem
poskytování informací o nových produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím
emailové komunikace.
Zájemce prohlašuje, že si tyto podmínky řádně prostudoval a souhlasím s jejich plným zněním.
Odesláním těchto podmínek tak stvrzuje, že s výše uvedeným souhlasí.

