SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
uzavřená podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)
mezi:
1) SimplySoft s.r.o.
se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 037 82 654,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 23754
za kterou jedná jednatel: Ing. Petr Krejčí
(dále jen „Zájemce“), a
a
2) ……………….
datum narození/IČ: ……………….
bytem/sídlem …………………………..
(dále jen „Zprostředkovatel“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci zprostředkuje uzavření smlouvy s třetí osobou (uživatelem,
resp. kupujícím), jejímž předmětem bude poskytnutí práva užití mobilní aplikace PragueSageTells, jejímž
provozovatelem je Zájemce (dále jen „Zprostředkovávaná smlouva“).
1.2 Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za zprostředkování Zprostředkovávané smlouvy
Provizi (dále jen „Provize“).
1.3 Zájemce tímto prohlašuje, že se řádně seznámil s Obchodními podmínkami společnosti SimplySoft
s.r.o., které podrobně upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, jakož i provozování provizního
systému při zprostředkování práva užití mobilní aplikace PragueSageTells (dále jen „Obchodní podmínky“).

2. PROVIZE
2.1 Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za zprostředkování uzavření Zprostředkovávané
smlouvy s třetí osobou Provizi, jejíž výše a splatnost jsou podrobně specifikovány v Obchodních podmínkách.
2.2 Provize zahrnuje veškeré náklady Zprostředkovatele spojené se zprostředkováním Zprostředkovávané
smlouvy.
2.3 Provize je splatná až splněním odkládací podmínky, tj. zaplacením ceny za užití aplikace
PragueSageTells uživatelem (kupujícím) Zájemci.
2.4 Právu Zprostředkovatele na Provizi není na újmu, byla-li Zprostředkovávaná smlouva uzavřena nebo
splněna až po zániku závazku ze Smlouvy.

3. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
3.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

4. POVINNOSTI ZPROSTŘEDKOVATELE
4.1 Zprostředkovatel je povinen vykonávat aktivně zprostředkovatelskou činnost pro Zájemce s odbornou
péčí, dbát oprávněných zájmů Zájemce a při zprostředkovatelské činnosti pro Zájemce zohlednit ty okolnosti,
které mají pro Zájemce rozhodný význam pro uzavření Zprostředkovávané smlouvy.
4.2 Zprostředkovatel je povinen uchovat pro Zájemce veškeré doklady nabyté v souvislosti se
zprostředkovatelskou činností, a to po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů Zájemce.
4.3 Zprostředkovatel je povinen sdělit Zájemci bez zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti,
které mají nebo mohou mít význam pro rozhodování Zájemce o uzavření Zprostředkovávané smlouvy, a které se
Zprostředkovatel dozvěděl v souvislosti se zprostředkovatelskou činností pro Zájemce.
4.4 Zprostředkovatel není oprávněn jménem/za Zájemce uzavřít Zprostředkovávanou smlouvu.

5. POVINNOSTI ZÁJEMCE
5.1 Zájemce je povinen sdělit Zprostředkovateli vše, co má pro Zájemce rozhodný význam pro uzavření
Zprostředkovávané smlouvy.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
smluvními stranami písemně, nebo stejnou formou, jako byla uzavřena tato Smlouva.
6.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě a
v Obchodních podmínkách se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku.
6.4 Tato Smlouva je vyhotovena buď v písemné formě, a to ve dvou originálech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom, nebo v elektronické podobě, kterou obě smluvní strany odsouhlasily
prostřednictvím elektronického formuláře.
6.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
6.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva
byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle.

ZPROSTŘEDKOVATEL:

ZÁJEMCE:

Dne …………….

Dne …………….

………………………………
SimplySoft s.r.o.

………………………………

