
DOHODA O SPLÁTKOVÁNÍ PRODUKTU

GlobeWeb Czech s.r.o. 

IČ: 28325486                                

sídlem Brno, Špitálka 421/23a, PSČ: 602 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
61397

jednající Janem Škrancem – jednatelem společnosti

(dále též „Poskytovatel“)

a

 (dále též „Uživatel“)

oba dále též „účastníci“ tímto uzavírají tuto

Dohodu o splátkování produktu
(dále též „Dohoda“):

I.

Účastníci se dohodli, že Poskytovatel Uživateli poskytuje……… 

Cena produktu bez DPH v Kč je v základní variantě  XXXKč tedy  XXXKč včetně
DPH 21%. 

II.

Účastníci se dohodli,  že Uživateli  se tímto ujednáním poskytuje možnost
úhrady ceny produktu v jednotlivých splátkách (dále též „Splátka“ či „Splátky“)
dle níže uvedeného:

a) 1. splátka ve výši XXX Kč  splatná do XXX. 2014



III.

Účastníci  se  dohodli,  že  veškeré  povinnosti  peněžité  povahy  Uživatel
Poskytovateli  plní  na  účet  Poskytovatele  č.  2900042221/2010,  vedený  u  FIO
banky a.s.

IV.

Účastníci se dohodli, že Splátky dle čl. II. se sjednávají pod ztrátou výhody
splátek ceny produktu, ocitne-li  se Uživatel s úhradou kterékoliv Splátky či  její
části v prodlení; tedy, že celá nesplacená část ceny produktu se stane k výzvě
Poskytovatele splatnou najednou.

V.

Pro  případ  prodlení  Uživatele  s úhradou  kterékoliv  Splátky  či  její  části,
anebo nesplacené části ceny produktu splatné najednou, se účastníci dohodli na
smluvní pokutě ve prospěch Poskytovatele ve výši 0,1% denně z částky, s jejíž
úhradou je Uživatel v prodlení.

VI.

1. V ostatním,  Dohodou  neupraveném,  se  použijí  Všeobecné  obchodní
podmínky GlobeWeb Czech s.r.o. ke Smlouvě o poskytování internetových
služeb, účinné od 10.02.2009; Uživatel uzavřením Smlouvy též stvrzuje, že
se  Všeobecnými  obchodními  podmínkami  GlobeWeb  Czech  s.r.o.  ke
Smlouvě o poskytování internetových služeb, účinnými od 10.02.2009 se
seznámil a před uzavřením Dohody již jejich vyhotovením disponuje. 

2. Dohoda je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, přičemž každý
z účastníků obdrží jeden stejnopis.

3. Doručením se  rozumí  také uplynutí  pátého dne poté,  kdy  byla  druhému
účastníku prokazatelně odeslána doporučená zásilka;  tím nejsou  dotčena
pravidla doručování v rozhodčím řízení. Pro účely doručování dle Dohody se
užijí adresy účastníků tak, jak jsou uvedeny v záhlaví Dohody.

4. Účastníci se dohodli, že spory vznikající z Dohody a nebo v souvislosti s ní
budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Základních pravidel rozhodčího
řízení  vydaných  Brněnským  arbitrážním  centrem,  se  sídlem  Brno,
Hostislavova  26,  PSČ 641 00  (dále  také  jen  "BAC")  a  zveřejněných  na
internetové  adrese  http://www.arbitraznicentrum.cz  (dále  také  jen
"Pravidla"),  rozhodcem  určeným  dle  Pravidel  předsedou  BAC.  Účastníci
prohlašují,  že  měli  a  mají  možnost  seznámit  se  s Pravidly  a  také  tak
důkladně  před  uzavřením  Dohody  učinili.  Dle  ujednání  účastníků  jsou
Pravidla nedílnou součástí Dohody. 

5. Účastníci prohlašují, že veškerá označení považují za dostatečně určitá a
srozumitelná.  Účastníci  dále  prohlašují,  že  se  s textem  Dohody  řádně
obeznámili,  s jejím  obsahem  souhlasí,  že  Dohoda  byla  uzavřena  po
vzájemném projednání podle jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho
připojují  svoje  podpisy,  resp.  podpisy  osob  oprávněných  za  účastníky
jednat. 



V Brně dne XXX

…………………………………………….. ………………………………………….

GlobeWeb Czech s.r.o. 


