Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Alsenta s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále VOP) pro APLIKACE
IFIRMY a SEEKY
Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Alsenta s.r.o.
Alsenta s.r.o., Na Blatech 1138, 395 01 Pacov, IČ: 28076753 uvedena dále jako Alsenta.
Nabyvatelem Licence k užívání Aplikace je právnická nebo fyzická osoba, které Alsenta poskytuje
Licenci k užití Aplikace na základě uzavřené Smlouvy nebo Objednávky podle těchto VOP, dále jako
Zákazník.
1. Úvodní ustanovení
1.1. Těmito VOP smluvní strany upravují svá vzájemná práva a povinnosti z jednotlivých obchodních
případů na poskytnutí Licence k užití Aplikace (dále ve VOP je poskytnutí Licence k užití Aplikace ve
zkratce označeno jako poskytnutí Aplikace) Zákazníkovi, nejsou-li mezi smluvními stranami v písemné
Smlouvě výslovně upraveny jinak.
Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy (objednávky).
Smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí písemná objednávka Zákazníka potvrzená Alsentou.
Alsenta je oprávněna potvrdit objednávku i elektronickou poštou či telefonicky.
Tyto VOP nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání stran ohledně jednotlivého
obchodního případu učiněná či uzavřená přede dnem podpisu těchto VOP, s výjimkou Smlouvy
samotné.
1.2. Registrací do aplikací Alsenty dává Zákazník souhlas s využitím údajů, které Alsenta registrací
získá.
Zejména pak emailové adresy, na kterou Alsenta může odesílat informace o změnách či úpravách
systému a další informace.
Zákazník může kdykoliv tento souhlas odvolat a to e-mailem na adrese alsenta@alsenta.cz.
2. Cena plnění
2.1. Cena za plnění uvedená ve Smlouvě je uvedena vždy bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH je
stanovena v souladu se zákonnou úpravou.
2.2. Zákazník bere na vědomí, že při objednání produktového balíčku, je jednotlivým položkám
obsaženým v objednaném balíčku přiřazena cena, která může být i nižší, než kdyby byl jednotlivý
produkt objednán samostatně. Není ovšem možné, aby byl jakýkoli produkt z balíku vyjmut a snížena
celková fakturovaná cena. V tomto případě zaniká výhoda slev u jednotlivých produktů obsažených v
daném balíku a všechny zbývající produkty se načítají za plné ceny zveřejněné v Ceníku Alsenta.
2.3. Cena plnění je sjednána ve Smlouvě. Zákazník se zavazuje uhradit Alsentě zálohu na plnou výši
ceny plnění dle Smlouvy včetně DPH na základě zálohové faktury vystavené Alsentou a to se
splatností 10 dnů ode dne vystavení zálohové faktury. Daňový doklad bude vystaven po zaplacení
ceny plnění. Není-li uvedeno jinak, poskytne Alsenta sjednané služby ode dne zaplacení zálohové
faktury. V případě dohody lze zahájit zkušební provoz již ke dni objednání služby.
2.4. Cena plnění sjednaná ve smlouvě může být uhrazena i ve splátkách s tím, že nejpozději do 12-ti
měsíců ode dne uzavření Smlouvy musí být cena úplně splacena. Splátkový kalendář určující výši
a splatnost jednotlivých splátek se stává nedílnou součástí této Smlouvy. V případě úhrady ceny
plnění ve splátkách je zákazník povinen uhradit Alsentě rovněž úrok ve výši 15% p.a. z celkové
objednávané částky. Alsenta může od úhrady úroků upustit.
Je-li zákazník v prodlení s úhradou kterékoli splátky déle než 14 dnů, považuje se nesplacená část
ceny plnění za splatnou. Právo Alsenty na úhradu sjednaného úroku tím není dotčeno.

2.5. Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny plnění dle odstavce 3 nebo splátky dle odstavce 4, je
povinen zaplatit Alsentě úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.
3. Podmínky užití
3.1. Alsenta prohlašuje, že ani emailové adresy ani telefonní čísla, které jsou obsažené v Aplikaci,
nejsou tyto určeny k hromadnému oslovení či oslovení a neobsahují souhlas majitelů emailových
adres k tomuto oslovení.
3.2. Zákazník je oprávněn používat službu pouze k interním účelům, není dovoleno zejména
šíření exportů, vytěžování dat či exportů a jejich poskytování třetím stranám zdarma či za úplatu.
3.3. Zákazník není oprávněn užívat Aplikaci jinak než dle pokynů Alsenty, není oprávněn
zejména měnit jakékoli její části.
3.4. Zákazník je povinen zajistit, aby nedošlo k úniku, zveřejnění či neoprávněnému šíření
Aplikace jím, jeho zaměstnanci či jinými osobami.
Zákazník byl tímto seznámen s tím, že Aplikace a obsah Aplikace je vlastnictvím Alsenty
ve smyslu zákona.
3.5. Zákazník není oprávněn poskytnout data obsažená v Aplikaci zdarma či za úplatu jakékoliv
třetí straně.
3.6. Alsenta je oprávněna využít kontaktní údaje Zákazníka k marketingovým a obchodním
účelům.
4. Dodání
4.1. Za dodání Aplikace se považuje zaslání přístupového jména a hesla do Aplikace oprávněné
osobě Zákazníka.
5. Kvalita
5.1. Alsenta prohlašuje, že Aplikace a obsah Aplikace i data v něm obsažená obsahují pouze údaje o
právnických osobách.
Kontakty uvedené v Aplikaci neobsahují souhlas se zasláním obchodního sdělení.
5.2. Alsenta nenese žádnou odpovědnost za správnost dat obsažených v Aplikaci za jejich
použití Záakzníkem.
5.3. Alsenta nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty způsobené použitím Aplikace či
v důsledku použití dat v Aplikaci obsažených.
5.4. Emaily v Aplikacích či jejich exportech neobsahují souhlas s obchodním či hromadným sdělením
ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
6. Zveřejnění prezentace
6.1. Zákazník má právo, aby byla jeho prezentace zveřejněna na příslušných webech Alsenty, bylo-li
to sjednáno ve Smlouvě a dodal-li zákazník v příslušném termínu veškeré potřebné podklady.
6.2. Konkrétní forma prezentace a cena za zveřejnění prezentace je uvedena ve Smlouvě.
6.3. Předloží-li zákazník grafické podklady pro zveřejnění své prezentace v nevhodném provedení
nebo za použití počítačového vybavení (software), které není kompatibilní s počítačovým vybavením
Alsenty, příp. na nevhodném médiu, je Alsenta povinna na nevhodnost provedení příp. formy
zákazníka upozornit. Neodstraní-li zákazník vady provedení příp. formy v dodatečné lhůtě 7 dnů,
nebude prezentace zveřejněna.

6.4. Zákazník se zavazuje vyplnit datový formulář potřebný ke zveřejnění objednané prezentace.
6.5. Zákazník bude prezentován na webu ifirmy.cz a na souvisejících oborových a regionálních
webech v sekci „Doporučujeme.
6.6. Z profilu zákazníka povede navíc aktivní odkaz na webové stránky zákazníka.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP.
7.2. Tyto VOP či Smlouva mohou být doplněny nebo změněny pouze písemným dodatkem ke
Smlouvě.
7.3. Tyto VOP se řídí a budou vykládány v souladu se zákony platnými v České republice a strany si
sjednávají výhradní jurisdikci českých soudů.
7.4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2013.

