RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, jimž jsou
OldanyGroup s.r.o.
IČO 274 79 188
se sídlem Praha - Nusle, Jaromírova 158/54, PSČ 128 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, v čísle
vložky 117646, jejímž jménem jedná Jaroslav Prodělal, nar. 1. října 1982

(dále jen jako „ OldanyGroup“)
a
…………………………….
IČO
se sídlem
jejímž jménem jedná

(dále jen jako „Partner“)
(OldanyGroup a Partner společně jako „smluvní strany“)
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem obchodní spolupráce v oblasti koupě a
prodeje výpočetní techniky, zejména řešení tenkého klienta TiCtOG, a převodu užívacích práv
k software – licencí (dále jen „zboží“), a to za podmínek upravených touto Rámcovou
smlouvou o obchodní spolupráci (dále jen „smlouva“), Podmínkami partnerského programu
TiCtOG a Reklamačním řádem a záručními podmínkami TiCtOG.
2. Předmětem této smlouvy a výše zmíněných souvisejících dokumentů je úprava vzájemných
práv a povinností mezi OldanyGroup a Partnerem v souvislosti s prodejem zboží Partnerovi za
účelem jeho dalšího prodeje a převodů užívacích práv k software (licencí). Partner či koncový
uživatel není oprávněn do software (licencí) nijak zasahovat, kopírovat je nebo je jinak
upravovat či rozšiřovat.

1.

2.
3.

4.

5.

II.
DÍLČÍ SMLOUVY
Tato smlouva se uzavírá jako rámcová smlouva, jejíž účel bude naplňován prostřednictvím
dílčích smluv (kupních smluv či smluv o převodu licence), na základě kterých bude docházet k
jednotlivým nákupům a odběrům zboží.
Na základě nabídek OldanyGroup dojde ze strany Partnera k objednávce zboží; dílčí smlouva
bude uzavřena poté, co bude objednávka Partnera potvrzena ze strany OldanyGroup.
Plnění jednotlivých objednávek Partnera bude realizováno za podmínek této smlouvy při
dodržení Podmínek partnerského programu TiCtOG a Reklamačního řádu a záručních
podmínek TiCtOG.
Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace prostřednictvím
elektronické pošty jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma
objednávky Partnera a její potvrzení ze strany OldanyGroup jsou rovnocenné písemné formě a
mají pro obě smluvní strany stejnou závaznost.
Přijaté objednávky jsou pro smluvní strany závazné a jejich zrušení/změna je možná jen
s předchozím písemným souhlasem OldanyGroup. O přijetí objednávky je Partner informován

Potvrzením přijaté objednávky emailem, který obsahuje datum přijetí objednávky, seznam
objednaného zboží, počet kusů a cenu.
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III.
CENA ZA ZBOŽÍ A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY
Cena za zboží je pro Partnery stanovena aktuálním ceníkem OldanyGroup na webovém portálu
http://partner.tictog.com. Cena za zboží je stanovena bez DPH, autorských odměn a
recyklačních poplatků, pokud se na zboží vztahují. OldanyGroup je oprávněna během platnosti
této smlouvy provádět změny cen nabízeného zboží v závislosti na změnách cen dodavatelů
OldanyGroup, změnách kurzů deviz apod.
Při fakturaci je rozhodující cena v okamžiku potvrzení objednávky. V případě mimořádných
kurzových změn, v jejichž důsledku se změní cena zboží nebo výrazných změn cen od
dodavatelů, bude nová cena před dodáním zboží odsouhlasena Partnerem. Nedojde-li
k dohodě, OldanyGroup je oprávněna objednávky jednostranně zrušit (odstoupit od dílčí
smlouvy).
Splatnost daňového dokladu-faktury je sjednána na 14 dnů ode dne jejího vystavení. Partner
se zavazuje zajistit k datu splatnosti připsání fakturované částky na účet uvedený na faktuře,
nebude-li písemně dohodnuto jinak.
V případě nezaplacení dodaného zboží ve lhůtě splatnosti faktury je OldanyGroup oprávněna
účtovat Partnerovi smluvní pokutu následovně:
a)
je-li platba připsána na účet v termínu 1 – 15 kalendářních dnů po splatnosti,
činí smluvní pokuta 0,05% denně z celkově neuhrazené částky za každý
započatý den prodlení
b)
je-li platba připsána na účet v termínu 16 a více kalendářních dnů po
splatnosti, činí smluvní pokuta 0,1% denně z celkově neuhrazené částky za
každý započatý kalendářní den prodlení
V případě prodlení Partnera s placením kupní ceny u jakékoliv dílčí smlouvy je OldanyGroup
oprávněna odstoupit od kterékoliv uzavřené dílčí smlouvy.
Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo OldanyGroup na náhradu škody způsobené
porušením povinností Partnera.
IV.
DODÁNÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ
Obvyklý termín dodání je u každého zboží uveden v aktuálním ceníku nebo individuálně
dohodnut mezi smluvními stranami při objednávce zboží.
Zboží je dodáváno na adresu sídla/místa podnikání Partnera, které je uvedeno v záhlaví této
smlouvy. Zboží může být na základě dohody smluvních stran dodáno na Partnerem určenou
adresu, odlišnou od sídla či místa podnikání Partnera (adresa zákazníka Partnera). Dodání
zboží na adresu zákazníka Partnera nezbavuje Partnera povinnosti provést všechny úkony
nutné pro případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady zjištěné při/po převzetí zboží u
zákazníka Partnera.
Vlastnické Právo přechází na Partnera úplným zaplacením kupní ceny, není- li dohodnuto
jinak, přičemž zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet
OldanyGroup.
Nebezpečí škody na zboží přechází převzetím zboží od OldanyGroup nebo dopravce.
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V.
DALŠÍ USTANOVENÍ
Partner prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami partnerského programu TiCtOG a
Reklamačním řádem a záručními podmínkami TiCtOG, souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se
je dodržovat.
Písemnosti si smluvní strany zasílají na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Písemnosti se
považují za doručené 5. dnem po jejich doporučeném odeslání druhé smluvní straně.
V případě změny adresy jsou účastníci této smlouvy povinni písemně informovat druhou
smluvní stranu o provedených změnách. V opačném případě platí fikce doručení po uplynutí 5.
dne po odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Partner není oprávněn poskytovat, publikovat ani jiným způsobem zpřístupňovat třetím
stranám informace o OldanyGroup, které se dozví v souvislosti s uzavřením a plněním dle této
smlouvy, zejména skutečnosti tvořící obchodní tajemství OldanyGroup.
Určeným územím pro prodej zboží se rozumí Česká republika. K prodeji mimo území České
republiky je nutný písemný souhlas a stanovení podmínek prodeje mimo území České
republiky ze strany OldanyGroup.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zánik této smlouvy je možný písemnou dohodou
nebo jednostrannou písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s jednoměsíční výpovědní
lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se řídí právem České republiky, především obchodním zákoníkem a může být
doplňována nebo měněna pouze písemně.
Místní příslušnost soudu pro všechny spory v důsledku nebo v souvislosti s touto smlouvou se
řídí sídlem prodávajícího. Prodávající je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu
kupujícího.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po
jednom vyhotovení obdrží OldanyGroup a Partner.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly, že byla sepsána podle jejich
skutečné a svobodné vůle a že s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V …………………………dne……………

V …………………………dne……………

--------------------------------------OldanyGroup

--------------------------------------Partner

