Internet Software & Security Advice

Smlouva
uzavřená mezi stranami:

Dodavatel:
Obchodní firma: ISSA CZECH s.r.o. Sídlo: Hrušovská 3203/13, 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 25381920 DIČ: CZ25381920
Spisová značka: C 16351 vedená u Krajského soudu v Ostravě Datum zápisu: 26. září 1997
Odpovědný zástupce: Ing. Lubomír Noga, Ph.D., jednatel
Kontaktní email: issa@issa.cz
dále jen dodavatel
Objednatel:
Obchodní firma: XXXX
IČ: XXXX DIČ: XXXX
Spisová značka: XXXX
Zástupce: XXXX
Kontaktní email: XXXX
dále jen objednatel

Sídlo: XXXX
Datum zápisu: XXXX

v tomto znění.

1. Smluvní strany se dohodli, že dodavatel bude pro objednatele poskytovat činnosti související s optimalizací SEO (Search
Engine Optimization).
2. Pro účely smlouvy se pojmem Optimalizace SEO rozumí realizace činnosti souvisejících s úpravami webových stránek:
programové úpravy zdrojového kódu, obsahové úpravy textů, úpravy sémantiky textů aj. Dále pak kontinuální a
dlouhodobější realizace činností v prostředí internetu, které přímo nesouvisejí s úpravami webových stránek, avšak
významně ovlivňují jejich pořadí ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů. Jedná se zejména o aktivity
související s výměnou a registrací odkazů do webových stránek a portálů třetích stran, registrace do oborových katalogů,
publikování podpůrných SEO PR článků aj.
3. Dodavatel neodpovídá za výsledný účinek/efekt poskytovaných SEO služeb z hlediska pozic ve vyhledávačích. Dodavatel
negarantuje s ohledem na charakter poskytovaných služeb SEO objednateli určitou pozici ve vyhledávači a objednatel
není oprávněn požadovat po dodavateli jakékoli plnění či nároky v souvislosti s poskytováním SEO služeb dodavatelem,
např. s ohledem na pozici objednatele ve vyhledávačích. Pokud objednatel nesouhlasí s charakterem poskytované služby,
tak má právo poskytování jednostranně kdykoliv ukončit v daný kalendářní měsíc a s okamžitou platností, nikoliv zpětně.
Dodavatel nezodpovídá za jakékoliv škody, vzniklé poskytovanou službou SEO. Dodavatel není povinen informovat
objednatele o detailech charakteru činnosti, které v rámci poskytování SEO služby vykonává.
4. Smluvní odměna je stanovena rámcově na 000,- Kč bez platné sazby DPH za každý kalendářní měsíc.
5. Počátek platnosti této smlouvy je stanoven na DD. MM. YYYY.
6. Platnost smlouvy může ukončit každá ze smluvních stran kdykoliv s okamžitou platností s tím, že v kalendářním měsíci
ukončení této smlouvy nevzniká nárok na odměnu. K ukončení platnosti smlouvy stačí jednostranné oznámení smluvní
strany například písemně, nebo prostřednictvím emailu.
7. Obě strany prohlašují, že se seznámily s úplným zněním dokumentu, toto je jim srozumitelné a na důkaz souhlasu s jejím
písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, pravé a vážné vůle své vlastnoruční podpisy. Tento dokument
je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V Ostravě dne DD. MM. YYYY

……………………………………….......
za dodavatele

……………………………………….......
za objednatele
1-1

ISSA CZECH s.r.o.
Hrušovská 3203/13, 702 00, Ostrava
IČ: 25381920, DIČ: CZ25381920

Spisová značka: C 16351
vedená u Krajského soudu v Ostravě
Datum zápisu: 26. září 1997

http://www.issa.cz
e-mail: issa@issa.cz
tel.: +420 553 810 340

