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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY CLICKMUSIC
I. SMLUVNÍ STRANY
Jméno, příjmení / Firma : ………
Bytem/Místem podnikání/Sídlem : …………
Datum narození /IČ : …………….
DIČ : ………………….
Zapsán/a v rejstříku : …………………….
Bankovní spojení : ……………………..
Jehož/jejímž jménem jedná : …………………
jako prodávající na straně jedné
a
FULL MOON AGENCY s.r.o., se sídlem Praha 2, Mánesova 1645/87 , IČ: 247 12
213, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 168070, jejímž jménem jedná Michal Pekárek, jednatel,
jako zprostředkovatel na straně druhé
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran vznikající při poskytování
služby ClickMusic prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky
www.clickmusic.cz (dále jen webové stránky), spravované zprostředkovatelem.
Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy smluvních stran a
veškeré definice v této smlouvě Obchodními podmínkami pro prodávající na
ClickMusic, které tvoří Přílohu č.1 a nedílnou součást této smlouvy (dále jen
obchodní podmínky).
Prodávající uzavřením této smlouvy potvrzuje, že se seznámil rovněž
s Obchodními podmínkami pro zákazníky služby ClickMusic, které upravují některé
části smluvního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem a tvoří Přílohu č.2 a
nedílnou součást této smlouvy (dále jen zákaznické obchodní podmínky),
souhlasí
s nimi a bude se jimi ve vztahu se zákazníkem řídit.
III. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Tento text je vystaven na webových stránkách jako návrh k uzavření smlouvy.
Prodávající přijímá návrh zaplacením registračního poplatku v souladu s
obchodními
podmínkami a s pokyny zprostředkovatele. Tato smlouva je uzavřena okamžikem,
kdy se zprostředkovatel dozví o úhradě registračního poplatku prodávajícím.
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IV. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
Zprostředkovatel je oprávněn obchodní podmínky i zákaznické obchodní podmínky
kdykoliv měnit či doplňovat. Změna (doplnění) je účinná dnem uveřejnění na
Webové stránce. Prodávající se zavazuje seznámit se s aktuálním zněním
obchodních podmínek a zákaznických obchodních podmínek vždy předtím, než na
Webovou stránku umístí dílo. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek či zákaznických obchodních podmínek
nejsou změnou dotčena. Prodávající je z důvodu změny (doplnění) obchodních
anebo zákaznických obchodních podmínek oprávněn tuto smlouvu písemně
vypovědět do 1 měsíce ode dne účinnosti změny (doplnění).
Prodávající se zavazuje provést registraci a umístit nejméně jedno dílo na Webovou
stránku do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Dílo bude na Webové stránce

umístěno nejméně na dobu 3 měsíce.
V. CENA
Prodávající uhradí zprostředkovateli registrační poplatek ve výši 100,-Kč.
Provize z každé poskytnuté služby stažení Díla činí 30% z ceny služby bez DPH.
Není-li prodávající plátcem DPH, bere na vědomí, že provize je účtovaná z celkové
ceny služby stažení Díla.
Výši provize je možné měnit jen písemným dodatkem k této smlouvě.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou její změny a doplňky možné jen na
základě dohody stran formou písemných dodatků.
Neplatnost některého smluvního ustanovení nemá za následek neplatnost celé
smlouvy, pokud se nejedná o skutečnost, se kterou zákon spojuje takové účinky.
Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů, bude příslušné
ustanovení této smlouvy, kterého se změna týká, upraveno v souladu s touto
změnou, přičemž ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti, pokud by z dohody
stran nebo z povahy změny nevyplývalo něco jiného.
Příloha č.1 : Obchodní podmínky pro prodávající ClickMusic ze dne 20.8.2012
Příloha č.2 : Obchodní podmínky pro uživatele ClickMusic ze dne 20.8.2012
Zprostředkovatel, v Praze dne 20.8.2012 : ……………………………………….
FULL MOON AGENCY s.r.o.
Michal Pekárek, jednatel

