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SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ PORTÁLU TERMINO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §1746 odst. 2 a § 1751 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění:

Slevomat.cz, s.r.o., IČ 24698059, DIČ CZ24698059, se sídlem Praha 8 - Karlín, Pernerova 691/42, PSČ 186 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 166961,
č.ú. 243719167/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.
email: jana.rakova@slevomat.cz, tel. číslo 777 588 528,
zastoupená Janou Rakovou, na základě plné moci,

Slevomat.cz, s.r.o. podniká na území Slovenska prostřednictvím své organizační složky:
Slevomat.cz, s.r.o.- organizačná zložka Slovensko, IČO: 460 31 103, DIČ: 4020309887, IČ DPH: SK4020309887, so sídlem Mýtna 48, 811 07
Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I., oddíl Po, vložka 1938/B

a

Dodavatel uvedený v profilu Termino – Partner – Fakturační údaje

(Slevomat.cz a Dodavatel dále společně jen „Strany”)
uzavřely následující

SMLOUVU O UŽÍVÁNÍ PORTÁLU TERMINO
PREAMBULE

(A) Slevomat.cz je provozovatelem Portálu Termino.
(B) Dodavatel je podnikající fyzickou či právnickou osobou poskytující svým zákazníkům výrobky či služby, které si vzhledem k jejich povaze

mohou zákazníci rezervovat.
(C) Slevomat.cz má zájem zpřístupnit Dodavateli za podmínek stanovených v této Smlouvě Portál Termino včetně všech jeho funkcionalit.
(D) Dodavatel má zájem využívat funkcionality Portálu Termino za účelem správy rezervací jím nabízených výrobků a služeb pro své

zákazníky.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Předmětem Smlouvy je zpřístupnění funkcionalit Portálu Termino a úprava vzájemných vztahů Stran s tím souvisejících.
1.2 Slevomat.cz se zavazuje zpřístupnit Dodavateli funkcionality Portálu Termino za podmínek v této Smlouvě uvedených a Dodavatel se

zavazuje poskytnout Slevomat.cz za zpřístupnění funkcionalit Portálu Termino měsíční odměnu ve smyslu odst. 3.1 této Smlouvy.

2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU TERMINO
2.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou VOP, které tvoří přílohu této Smlouvy. VOP dále obsahují ujednání Stran zde neuvedená a upravují

práva a povinnosti Stran nad rámec znění této Smlouvy. Pokud není uvedeno v této Smlouvě jinak, mají pojmy použité v této Smlouvě a v
ní nedefinované stejný význam, jako mají ve VOP.

3. ODMĚNA
3.1 Dodavatel je povinen poskytnout Slevomat.cz za zpřístupnění funkcionality ,,Termino na webu Dodavatele, a jeho užívání odměnu. Strany

se dohodly, že odměna za zpřístupnění a jeho užívání je stanovena ve výši 499,- Kč měsíčně (včetně DPH). Další podmínky úhrady
odměny jsou stanoveny ve VOP. (ve VOP je uvedeno i za jakých podmínek je tato služba zdarma).

4. OSTATNÍ
4.1 Součástí Smlouvy jsou také ujednání o zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých Slevomat.cz plní své zákonné povinnosti, které

mu vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
5.2 Strany se dohodly, že tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností vzniklých z porušení této Smlouvy, ke

kterému došlo nebo dojde) se budou řídit právem České republiky, především Občanským zákoníkem.
5.3 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou v případě, že se je nepodaří vyřešit smírnou cestou rozhodovány s

konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a
Pravidel třemi rozhodci.

5.4 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí
neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala
jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti příslušné Strany
vyplývající ze Smlouvy. Strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné
ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu
v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
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5.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí
praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě
sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.

5.6 Strany na sebe přebírají podle § 1765 Občanský zákoník riziko změny okolností.
5.7 Pro vyloučení veškerých pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto Smlouvu v souvislosti se svou

podnikatelskou činností, a proto se na tuto Smlouvu neuplatní § 1793 (neúměrné zkrácení) a § 1796 (lichva) Občanský zákoník.
5.8 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky v Portálu Termino a je zde i následně ke stažení včetně VOP.
5.9 Dodavatel prohlašuje, že je plně seznámen se zněním VOP, souhlasí s nimi v celém jejich rozsahu a v souladu s § 1753 Občanský zákoník

výslovně přijímá jejich ustanovení.
5.10 Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání Smluvních učiněná o stejném nebo obdobném předmětu formou ústní, písemnou,

jakož i konkludentně. Pro vyloučení pochybností Strany sjednávají, že tímto ujednáním není dotčeno trvání samostatných ujednání Stran
odlišných od předmětu této Smlouvy.

Slevomat.cz, s.r.o.
Jana Raková


