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Hyreskontrakt 7058
Uthyrare:
I&Q GROUP
Joe White, Gata: Americká 30, Stad: Praha, Postnummer: 10800, Skatteregistreringsnummer: 55454544, Momsregistreringsnummer: 54554, Poland
Hyresgäst

Ägaren och Kunden kommer att börja följande
Avtal för Utrymme

l

I&Q GROUP, spol. s r.o., Gata: Troilova 12, Stad: Praha 10, Postnummer: 108 00, Skatteregistreringsnummer: 274 88 268, Momsregistreringsnummer: CZ
274 88 268, Czech republic

pe

I. Ägaren är en innehavare och auktoriserad användare av den följande websidan: www.mojestranka.cz.

II. Ägaren och kunden har överenskommit om att Ägaren ska hyra ut en del av wedsidans kapacitet, som preciseras i den första paragrafen av det här avtalet, och
Kunden samtycker till hyrelse av Ägarens websida.
III. Ägaren kommer att placera Kundens länk i den uthyrat del på hans websida: http://www.world-iqtest.iq/#58.

IV. Ägaren och kunden har överenskommit om att i fallet att Ägaren placerar länken http://www.world-iqtest.iq/#58 i den uthyrda platsen, ska Kunden betala Ägaren
beloppet 2.4263 PLN för varje besökare, som använder länken att gå upp till projekten och kommer till URL http://www.world-iqtest.iq/members-area/iq-score/.

ex
em

Om Ägaren placerar i den uthyrda platsen länken http://www.world-iqtest.iq/#58 genom vilken som ska man registrera i kundens system, ska Kunden betala Ägaren
beloppet 0.8492 PLN för varje besökare som använder länken placerade på websidan och kommer till projekten och till URL http://www.world-iqtest.iq/membersarea/iq-score/.
Kunden ska alltid betala ett sådant belopp inom en vecka efter att Ägaren har klickat på knappen “Bedja betalning”, placerat i användares gränssnitt på URL
http://www.world-iqtest.iq/dealer-area/outpayments/ efter registrering.
Ägaren kan trycka knappen när som helst när beloppet är åtminstone 150 PLN.
Ett sådant belopp kommer att betalas under den växlande symbol 7058.

V. Det här avtalet är enligt civillags paragrafer, ändrande av avtalet för utrymme med förnuft, i överensamhet med civillags paragrafer § 853.

VI. Avatalet för utrymme görs för ett obesämdt period, och det är möjligt för vilken part som helst att draga sig skriftligen från avtalet. Man kan dra sig tillbaka utan
anledning, med andra ord man får inte berätta sin orsak. Avtalet slutas på den samma dagen när den skriftiga tillbakadragelsen levereras till den andra parten.
VII. Ägaren förstår att Kunden har en arkiv över betalningar som betalas i samband med det här avtalet för utrymme och hyrelseavtalet i hans bokförning och uppfattar
att han är ansvarlig för att betala skatt i sitt eget land.
VIII. Parterna i avtalet har speciellt kommit överensam att det hyrelseavtal som är baserat på det här avtalet för utrymme ger efter rättsordningen i den Tjekiska
republik, huvudsakligen civillags paragrafer som delar med ändringar i ett hyresavtal. Om en dispyt skulle hända, tvister skall lösas av skiljedomstolen vid Tjekiens
handelsmanskammaren (HospodáĜská komora) och Tjekiens jordbrukskammar (Agrární komora), nämligen efter den här skiljedomstolens procedurregler.
Skiljeförfaranden kommer att vara i Praha och skiljeförfarandens språk är tjekiska.
IX. Två kopior om det här avtalet på engelska kommer att göras.

Parterna har kommit överens om att Avtalet kan förändras och förbättras, eller tilläggas och utelämnas, bara skriftligen. När det kommer till avtals form, parterna har
kommit överens om att den skriftliga formen förvaras, fast ett förslag göras för avtalets påbörjande, förändringar, förbättringar eller slutning i formen av ett skriftligt brev
som underskrivs av den som föreslår om en sådan förändring och accepteras genom ett brev av adressaten. Parterna i avtalet har kommit överens om att om Avtalet
inte påbörjas, då Kunden inte under förpliktelse att betala en avgift för utrymmet eller någon annan betalning till Ägaren. Det samma gäller även avtalets förändringar,
tillägningar och utelämningar. Avtalet träder i kraft på dagen det påbörjas.
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