Smlouva o poskytování služeb
Vaše firma s.r.o.
se sídlem Testovací 33, 586 01 Jihlava
IČ: 01010111
DIČ: CZ01010111
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11111
Zastoupená: Janem Testerem , jednatelem
(dále jen „Partner“)
a
ThePay.cz, s.r.o.
se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava
IČ: 28135261
DIČ: CZ28135261
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88388
Zastoupená: Danielem Havlem, jednatelem
(dále jen „Společnost ThePay“)
1. Předmět Smlouvy
1.1 Společnost ThePay a Partner uzavírají tuto Smlouvu, na základě které bude Partnerovi umožněno užívat služeb
ThePay Systému. Partnerovi bude zřízen ThePay Účet, prostřednictvím kterého může činit mj. Operace
s elektronickými penězi.
1.2 Společnost ThePay se s Partnerem dohodla na spuštění funkcionality ThePay Systému, kterou Partner za Podmínek
Společnosti ThePay implementuje na svoji Platformu, a to sice (výběr zaškrtnutím):
☐ Platební brána Basic

☐ Platební brána

☐ Sender

1.3 Tato Smlouva se uzavírá na dobu (1) jednoho roku s možností automatického prodloužení dle Podmínek.
2. Doménové jméno Platformy
2.1 Partner prohlašuje, že chce smluvenou funkcionalitu ThePay Systému dle bodu 1.2 využívat na svém
doménovém jméně Platformy www.vasenasefirma.cz.
3. Podmínky
3.1 Tato Smlouva se řídí odsouhlasenou cenovou nabídkou, Podmínkami, AML pravidly, Sazebníkem poplatků a
Reklamačním řádem. Podmínky, AML pravidla, Sazebník poplatků a Reklamační řád jsou dostupné v aktuálním
znění na webových stránkách Společnosti ThePay na adrese https://www.thepay.cz/ke-stazeni/.
3.2. Partner se s dokumenty uvedenými v bodu 3.1 před podpisem této Smlouvy seznámil, jejich obsahu rozumí, nemá
k nim výhrad, souhlasí s nimi a zavazuje se jimi řídit. Na důkaz pravé a svobodné vůle, a nikoli v tísni či za
nevýhodných podmínek, připojuje svůj podpis.
3.3. Smlouva je vyhotovena ve (2) dvou stejnopisech a nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
V Jihlavě dne ……………………………

V ……......................... dne ……………………………

_________________________________
ThePay.cz, s.r.o.
Daniel Havel, jednatel

_________________________________
Vaše firma, s.r.o.
Jan Tester, jednatel

