
Vuokrasopimus 7058

Vuokranantaja:

I&Q GROUP
Joe White, Katuosoite: Americká 30, Kaupunki: Praha, Postinro: 10800, Y-tunnus: 55454544, Verotunnus: 54554, Poland

Vuokranottaja

I&Q GROUP, spol. s r.o., Katuosoite: Troilova 12, Kaupunki: Praha 10, Postinro: 108 00, Y-tunnus: 274 88 268, Verotunnus: CZ 274 88 268, Czech republic

Omistaja ja Asiakas ryhtyvät seuraavaan

Tilan käyttösopimus

I. Omstaja pita hallussaan ja on valtuutettu käyttämään seuraavaa webosoitetta www.mojestranka.cz.

II. Omistaja ja asiakas ovat yhdessä sopineet, että Omistaja vuokraa Asiakkaalle osan tämän sivun käytettävyydestä,kuten sopmuksen 1. Kappale tarkentaa ja Asiakas
suostuu vuokraamaan Omstajan sivua.

III. Omistaja sijoittaa vuokrattuun osaan seuraavan, Asiakkaan omistaman linkin: http://www.world-iqtest.iq/#58.

IV. Omistaja ja Asiakas ovat keskenään sopineet, että jos omistaja sijoittaa linkin http://www.world-iqtest.iq/#58 vuokrattuun tilaan, maksaa Asiakas Omistajalle summan
2.3459 PLN jokaisesta kävijästä, joka linkin kautta käyttää projektin palvelua menemällä URLiin http://www.world-iqtest.iq/members-area/iq-score/.

Jos Omistaja sijoittaa linkin http://www.world-iqtest.iq/#58 vuokrattuun tilaan jonka kautta käyttäjät kirjautuvat Asiakkaan järjestelmään, maksaa Asiakas omistajalle
summan 0.8211 PLN jokaisesta kävijästä, joka käyttää linkkiä päästääkseen projektiin ja URLiin http://www.world-iqtest.iq/members-area/iq-score/.

Asiakas maksaa ko. summan Omistajalle aina viikon sisälle siitä kun omistaja klikkaa painiketta “Pyydä maksua”, joka on käyttäjän rajapinnassa URLissa
http://www.world-iqtest.iq/dealer-area/outpayments/ rekisteröitymisen jälkeen.

Omistaja voi klikata em. painiketta aina kun kertynyt summa on vähntään 150 PLN.

Tällainen summa maksetaan käyttämällä muuttuvaa symbolia 7058.

V. Sopimus on siviililain mukainen, myös tilan käyttösopimusta järkesvästi muutettaessa, ja sopusoinnussa siviililain § 853 pykälän kanssa.

VI. Tämä tilan käyttösopimus tehdään määrämättömäksi ajaksi eteenpäin ja mahdollistaa sen, että sopimuksen osapuolet voivat kirjallisesti vetäytyä irti sopimuksesta
välittömästi, missä vaiheessa tahansa. Vetäytyä voi ilman mitään erityistä syytä, ts. kertomatta syitä. Sopimus päättyy kun kirjallinen sopimuksenpurkaus toimitetaan
toiselle osapuolelle.

VII. Omistaja tiedostaa, että Asiakas pitää kirjaa kaikista maksuista, jotka liittyvät tilan käyttösopimukseen ja sopimuksen mukaiseen vuokrasuhteeseen ja tiedostaa myös
vastuun maksaa verot valtiolle.

VIII. Sopimukset osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen mukaiset oikeussuhteet ovat Tshekin tasavallan lakijärjestyksen mukaisia, erityisesti vuokrasopimuksen
muuttamista koskevien pykälien kohdalta. Jos ilmenee kiistaa, ovat osapuolet suostuvat siihen, että kiistan ratkaisee lopullisesti Tshekin tasavallan kauppa- ja
maatalouskamareihin liitetty välimiesoikeus. Välimieskäsittelyt tulevat tapahtumaan Prahan kaupungissa ja tshekin kielellä.

IX. Tästä sopimuksesta tehdään kaksi kopiota suomeksi.

Osapuolet ovat sopineet, että tätä sopimusta voidaan muuttaa ja siihen voidaan tehdä lisäyksiä tai siitä voidaan sanoutua irti kirjallisesti. Mitä sopimuksen ulkoasuun tulee,
ovat sopimuksen osapuolet päättäneet, että alkuperäinen kirjallinen sopimus säilytään, myös silloin kun tehdään ehdotus sopimuksen aloittamisesta, muuttamisesta tai kun
se lopetetaan kirjoittamalla kirje, jossa on lopettamista pyytävän osapuolen allekirjoitus ja joka hyväksytään kirjeessä, jossa on toisen osapuolen allekirjoitus. Sopimuksen
osapuolet ovat sopineet, että jollei sopimusta aloiteta, ei Asiakas ole velvollinen maksamaan tilan käyttömaksua tai mitään muutakaan maksua Omistajalle. Tämä pätee
myös sopimukseen tehtäviin muutoksiin, lisäyksiin tai sopimuksen lopettamiseen. Tämä sopimus astuu voimaan sinä päivänä kun se pannaan vireille.

Paikka _______________________________ päivä ________________________________

Vuokranantaja:_____________________________________       Vuokranottaja:______________________________________

http://www.world-iqtest.iq/agreement.php?dealer_id=58
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