Smlouva o nájmu 10101
Pronajímate|:
Jiří Deale1 Ulice: Na StrŽi 65, Město: Pratra 4, PSč: |40 64' lČo: , nrČ: , ČcsL:i repubtiLr
Nájemce
I&Q GRoUP' spol. s r.o.' U|ice: Choteborska2516' Město: Havlickuv Brod' PSČ: 580 0l,IČo: 274 EE26t'D|č: CZ274 tt 26t' Czech repňtrc
PÍonajímate|a nájemce uzavíraji tuto
níjemní sm|ouvu
na adrese http://johnmil.iandqgroq.eď '
LPronajímatel je vlastníkem a opravněným uávate|em weboých sErí''rrek
IlPronajímatel a níjemce se ýslovně dohod|i tak' žepronajímatelpronajímá níjemo čá* kapociý wých v bodě L Éto sm|ouv.vspecifikorm.fch rtbor1-cň
stránek a nájemce tento nájem těchto stn{.Lnek
ď pronajímatelepňjímá
IllPronajímatel umístína pronajatéčrístiweboých stranek pro ruíjemcelink http://cziq-tesreuPřl

.

rv.
p}ÍÍ
Pronajimatel s ruíjemcemse dohodli ah žen.ijemce bude, v případě žepronajímatelurtústína promjímanou p*ocÍtulink @:'1,cz4+est.al?#l.
pronajimateli za každéhonávštěvníka'kteď přes tento link pfijde na proje}t a dostane se aŽ na URL bup://cz.iq{es.€[t!fuipbp
ó.2 cZK
Pokud pronajímatelumístína pronajimanou plochu link http://cz.iq-tesLeund=l' přes kteÚ se hdou registrovat $bjdcy do q/sému ÉÍ:nce' tar riFr
zap|at|7akaždét1onávštěvník4 který přes link umístěnýna webu tallo registrovarÉhosubjektu přijde na projelÍ a do6ÍaE se aŽ ne URL
http://cz.iq-test.eu/vyhodnoceni.php2. 17 CZK
Celkovou částkunájemce vyplatí vžly do ýdne ďe dne' kdy pronajímatelk|ikl na tJďítko ?oŽáda o výplatu. rrmístěnév uáradstém
http://cz.iq.test'eďdealer-system.php?action=outpaymentspo zaregistrování.
Pronajimatel můžena YýšeZníněný odkaz kliknout kdykoli' kdyžjeho naspořeruíčastkaje minfunalněw výši o@vidqiíci bdnď

ro&oi

na LÍR'L

2m CzK

Ifužúítaková částkabude vyplacena s variabilním symbolem !p!!!
V.Tato smlouva se řídíustanovenímiobčanskéhoákoníku upravujicími n.ijemni sÍtlouvq a to přfuněř€ně v sorr|adus ustamwlim

s t53 občanstéáozátmtu

vlTato nájemni smlouva se uzavírá na dobu newčitou s tím, žekteníkoliv ze stran ji můŽevypově&t písemnorrviToYědi ota'nžjÉ' vjporěď
jakéhokoliv důvodu,resp. i bez uvďení důvďů. Smlouva zanika ke dni doručenípisemne ýpovědi druhe smluvní *aně.

lze dí z

Vll.Pronajímatel bere na vědomi, ženájemce eviduje veškerép€něžni platfu uslrutďněne v sowislmtí s toulo nij€mni gnlouvort a s náFmim
vzriklým pod|e tétosmlouvy ve svémúčetnictví
a bere takéna vědomi, žeje povinen plnit vůčisuítudarIovepovirmosti.

ta}E

VIILSm|uvní strany se vájemně ýslovně dohodly talq žepnivní \rztahyzaloženétottto sm|ouvou se fiď českýmpnávnímřríden. 4mén rmrtnimr
otčanskéhozákoníku o úpravěnájemní smlouvy. Pro případ sporu se strany dohodly ta| žespor bude projednirn před RoáodčÍm soodenr HoqcHřsté Lmr
Čn a egraa komory Č& a to podle jednacího řadu tóhoto roáodčího soudu Místem roáodčího řiz€ni bude Praba a ixhnci řeči rohoro rdodčibo řized h.d
česhýjazyk.

x.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v českémjazyce.
Strany se dohodly' žefuto snrlouw lze měnit a doplňova! resp. vypovědět porrze písemnouformou Pohrd jde o formu smlouvy' dobodl.vs gr|rnri sr4'taL
žepísemná formaje zachována i tehdy, pokud nabidka na uzavření sm|ouvy'její aněny'jejibo doplnění rrebojejíbo zrseni;e ufu
famqr doriql
podepsanéhoťm, kdo takovou zrněnu nawhuje a pňjata dopisem strany, kteni je adresrí'temmbidky. smluvni stany se dohď}y ď' žebez uzarftri mrun1'
nenínájemce povinen zaplatit pronajimateli rrrijemnéani ádnou jinou platbu Totéžplďi pro zrrěny, dod*y' zrršeni sml.ouv-va jeji v1.porĚď' Ta5 s|q'ir
nabývá platnosti a úěinnosti dnemjejího uzavfuní'
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