SMLOUVA O PRONÁJMU SOFTWARU
Zákaznické číslo
Smlouva o pronájmu softwaru
mezi Green-Zones GmbH 10587 Berlin, Helmholtzstraße 2-9, Deutschland
– dále jen pronajímatel –
a

Název firmy
Vaše číslo
DIČ

Vaše interní číslo pro objednávku

Zkratka země

ID

Ulice

Adresa
Zkratka země

Kontaktní osoby

číslo domu

PSČ

Obec

Jméno Příjmení

Telefon
E-mail

@

– dále jen nájemce –
Uzavírají smlouvu o užívání programu „Green-Zones Fleet-App“ na základě měsíčních splátek.
§ 1 Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytování softwaru Green-Zones Fleet-App podle popisu produktu v dodatku 1
v jeho nejnovější verzi. Zahrnuje všechny aktualizace a změny verze během smluvního období.
2) Na program Green-Zones Fleet-App a dokumentace se vztahují autorská práva.
3) Dokumentaci má nájemce k dispozici na stránkách Green-Zones pro příhlášení na:
https://www.green-zones.eu/cz/system/login.html
4) Po obdržení podepsané smlouvy o pronájmu a první platby (první roční nájemné) poskytne pronajímatel
přístupové údaje nájemci. Tímto se nájemce může přihlásit k portálu pronajímatele a pro každého
uživatele může vytvořit individuální přístupová data.
5) Aktualizace jsou rozesílány prostřednictvím App Store nebo Play Store společnosti Apple nebo Android.
6) Nájemce má nárok na bezplatnou podporu. Podpora je k dispozici od pondělí do pátku od 10:00 do 16:00.
Kontaktní údaje o podpoře budou oznámeny nájemci po uzavření smlouvy.
§ 2 Zálohování dat
1) Nájemce se zavazuje, že sám zajistí zálohování údajů (poznávací značky a informace o svých vozidlech).
2) Pronajímatel nezodpovídá za jakékoli narušení nebo ztrátu dat způsobené chybějícím nebo
nedostatečným zálohováním dat.
3) Pro iOS lze zálohování dat provést přes Apple, společnost Google neposkytuje pro Android žádné
speciální zálohovací programy.
§ 3 Aktualizace klíčů a programů
1) Pronajímatel informuje všechny své uživatele (řidiče) o tom, že se musí pravidelně připojovat k Internetu,
aby program fungoval správně. Nájemce si je vědom, že program přestane fungovat 7 dní po poslední
úspěšné kontrole připojení.
2) Nájemce má nárok na všechny aktualizace programu bez ohledu na vybraný balíček Fleet-App.
§ 4 Autorské právo
1) Po zaplacení částky nájemného podle § 5 této smlouvy obdrží zákazník nevýhradní právo užívat smluvní
software v rozsahu této smlouvy a po dobu trvání smlouvy.
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§ 5 Nájemní smlouva
1) Nájemné je účtováno souhrnně jednou ročně, výše měsíčního nájemného závisí na vybraném balíčku
Fleet-App. Nájemce si může vybrat z následující nabídky. Zaškrtněte prosím vybranou možnost.
Green-Zones Fleet-App balíček Professional za Euro 29,90 Euro
Green-Zones Fleet-App balíček Premium za 99,90 Euro
Green-Zones Fleet-App balíček Enterprise za 349,90 Euro
Doplňkové mapy C (jen k balíčku Premium) za 150,00 Euro
Green-Zones Fleet-App balíček Small/Mini/Midi/Maxi, CODE [
2)
3)
4)

] za [

] Euro

Zvyšování nájemného během smluvního roku je vyloučeno, vztahuje se pouze na nově uzavřené smlouvy.
Pokud pronajímatel zvýší cenu za pronájem k začátku nového smluvního roku, oznámí to nájemci až 4
týdny před vypršením smlouvy, aby mohl nájemce smlouvu do 14 dnů od obdržení příslušného oznámení
na konci smluvního roku vypovědět.
Cena za pronájem je netto a bude účtována bez DPH. Faktury pro firmy, jejichž sídlo je v EU, budou
vystaveny netto bez DPH, pokud nájemce uvede platné evropské DIČ.

§ 6 Způsob platby a inkaso
1) Nájemce obdrží na začátku každého smluvního roku fakturu na pronájem s uvedením výše měsíční platby,
nájem se platí předem na 12 měsíců, celková částka je splatná první den v měsíci a je placena pomocí
inkasa SEPA. Pokud nebude možné částku odečíst, poskytovatel bude účtovat navíc poplatek za
zpracování ve výši 15, - € a také cenu za bankovní poplatky a nájemci bude zablokován přístup do aplikace
až do dorovnání všech pohledávek.
2) Platba se provádí ročně firemním inkasem SEPA. Za tímto účelem nájemce podepíše standardizované
povolení k přístupu pro platby SEPA pro opakovanou platbu a to ve dvou verzích, jednu kopie obdrží
pronajímatel a druhou jeho banka.
3) Formulář pro mezinárodní příkaz k inkasu SEPA je dodatek 1 k této smlouvě. Vyplněný a podepsaný
formulář s povolením k inkasu musí být předán obchodnímu zástupci pronajímatele nebo zaslán poštou
přímo pronajímateli.
4) Jako alternativu k bodu 2 a 3 si může nájemce zvolit místo SEPA platby také platbu převodem za příplatek
ve výši 5% z částky na faktuře (Platba předem). Datum splatnosti je 10 dní po obdržení faktury e-mailem.
Nájemce si vybírá:

SEPA – platba

Platba převodem

(zaškrtněte prosím vybrané)

§ 7 Délka pronájmu a výpověď
1) Pronájem začíná zpřístupněním přihlašovacích údajů pro registraci do programu pronajímatele, tyto
informace jsou odeslány nájemci po první roční splátce.
2) Pronájem trvá 12 měsíců a po uplynutí doby platnosti je automaticky prodloužen o dalších 12 měsíců.
3) Minimální doba pronájmu je 12 měsíců, poté může být pronájem kdykoli zrušen bez uvedení důvodů s
výpovědní lhůtou 3 měsíce pro nájemce a 6 měsíců pro pronajímatele. Ukončení musí být písemné formou
dopisu nebo faxem a může být provedeno oběma stranami.
§ 8 Mimořádná výpověď
1) Pronajímatel může ukončit nájem bez dodržení výpovědní lhůty, pokud nájemce nezaplatil včas a jeho
platba je v prodlení.
§ 9 Upgrades a Downgrades
1) Upgrade (změna balíčku na vyšší) je možný kdykoli k prvnímu dni v měsíci. Nájemce zvýší balíček a obdrží
fakturu s částkou, kterou je nutno doplatit za zbytek stávajícího smluvního roku.
2) Downgrade (změna na levnější balíček) je možný nejdříve 12 měsíců po uzavření smlouvy, ale musí být
oznámen pronajímateli 3 měsíce předem.
§ 10 Salvátorská klausule Neručíme
1) Pokud bude jedno z těchto smluvních ustanovení neplatné, nájemce a pronajímatel souhlasí s tím, že budou
zbylá ustanovení vyložena co nejvíce podle přání smluvních stran.
2) Částečná neplatnost některého ustanovení neznamená neplatnost celé smlouvy.
3) V případě neplatnosti jednoho ustanovení bude uzavřena dohoda o náhradě která bude co nejblíže
ekonomickému účelu této smlouvy.
4) Platí všeobecné obchodní podmínky Green-Zones pro Fleet App. Uzavřením této smlouvy nájemce/uživatel
souhlasí s platností a použitím VOP (příloha 2)
§ 11 Obecná ustanovení
1) Veškeré právní otázky vyplývající z nebo v souvislosti s aplikací Green Zones Fleet App se řídí německým právem.
2) Místo uskutečnění soudu a sídlo soudu je Berlín.
3) V případě sporů je soudním jazykem němčina.
- Příloha 1 Popis produktu - Příloha 2 VOP -
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