Smlouva o poskytování služeb – VodaOnline
Smluvní strany:
obchodní společnost
WATERSAVERS, s.r.o.
IČ 27739457
se sídlem Brno-střed-Pisárky, Výstaviště 405/1, PSČ 647 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl. C,
vložka 55767
bankovní spojení – č. ú.: 43-5190930227/0100
jejímž jménem jedná Radomír Božek, jednatel společnosti
dále jen „poskytovatel“
a

VAŠE ÚDAJE

dále jen „objednatel“
se dnešního dne dohodly, že dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve
znění pozdějších právních předpisů, uzavírají tuto smlouvu:
Článek I.
Předmět plnění
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli služby.
Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za řádně poskytnuté služby
sjednanou cenu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v následujících
odstavcích.
Obsahem služby je poskytování dat ve formě grafů na internetu o průběžné
spotřebě vody. Hlídání a hlášení nechtěných stavů, dle nastavení objednatele a to
formou e-mailu nebo SMS.
Telefonický kontakt – (+420) 511 116 516

Elektronický kontakt –info@vodaonline.cz
Článek II.
Termín plnění
Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu dle této smlouvy po dobu 12 měsíců
ode dne zaplacení, která se při první dodávce začne počítat až 10 den po
odeslání zařízení objednateli.
Článek III.
Smluvní cena a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně poskytnuté služby ve výši: 3509 Kč/
rok včetně DPH.
Platba za řádně poskytnuté služby bude prováděna ročně předem. Poskytovatel je
povinen vystavit a zaslat fakturu nejpozději do 15 dnů před skončením služby.
V případě zaplacení v řádném termínu, se tato smlouva automaticky prodlužuje o
dalších 12 měsíců. Pokud se nezaplatí v řádném termínu, tak poskytování služby
končí. V případě pozdního zaplacení a požadavku na znovuzprovoznění služby se
platí poplatek ve výši 1210 Kč včetně DPH.
Faktura vystavená poskytovatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu
stanovené právními předpisy.
Fakturované částky budou hrazeny bezhotovostně, a to bankovním převodem na
účet poskytovatele uvedený v této smlouvě.
Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů od zaslání řádně vystavené faktury
objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového
dokladu nebo nebude vystavena v souladu s podmínkami sjednanými v této
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji poskytovateli k doplnění. V takovém
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené faktury objednateli.
Faktura se považuje za zaplacenou dnem, kdy bude fakturovaná částka připsána
z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

Článek IV.
Další podmínky plnění předmětu smlouvy
Poskytovatel je povinen poskytovat služby sjednané v této smlouvě řádně, včas,
s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
Za správné nastavení systému odpovídá zákazník, jako je limit pro hlášení
havarijního stavu, aktivní stav ochranných režimů, cenu vodného a stočného,
e-mailovou adresu a telefonní číslo pro zasílání havarijních zpráv, atd.

Za nesprávné nastavení funkcí nenese poskytovatel odpovědnost.

Článek V.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
Záruční doba je po celou dobu zaplacené služby. Poskytovatel se zavazuje vady
nahlášené objednatelem zjištěné v záruční době neprodleně odstranit, bez nároku
na navýšení ceny, nejdéle však do 5 pracovních dnů od doručení výzvy
k odstranění závady v systému.
Záruka se nevztahuje na násilné poškození zařízení k poskytování služeb Voda
Online dodané poskytovatelem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za
výpadek signálu, nebo zásahu vyšší moci jako blesku, požáru, potopy, sesuvu
půdy atd.

Článek VI.
Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem zaplacení služby.

Článek VII.
Ostatní ujednání
Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o informacích, které mu byly
objednatelem v souvislosti s touto smlouvou poskytnuty. Tyto povinnosti trvají i
po skončení této smlouvy.
Poskytovatel je oprávněn zpracovávat data poskytnutá objednatelem, při tom je
povinen zacházet se všemi informacemi, které mu objednatel poskytl, jako
s informacemi důvěrnými.
Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí zejména všechny
informace, které se strany dozvěděly v souvislosti se smlouvou a dalšími
jednáními s druhou stranou.
Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při
plnění svých povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku
s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejichž změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i
k jejich jinému zneužití.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Občanský zákoník.
Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je
neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo
z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního
obsahu smlouvy.
Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této
smlouvy.

Dne……………………………………………….

Objednatel- Souhlasím s uvedou smlouvou a podmínkami.
Poskytovatel- Souhlasím s uvedenou smlouvou a podmínkami

