Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely
Weball, s.r.o.
zastoupená Petrem Klimentem jednatelem Weball, s.r.o.
IČ: 26198461,
Charkovská 27/703, Praha 10
(dále jen „zprostředkovatel“)
a
Jméno_______________________,
r.č. _______________________,
bytem _________________
(dále jen „zájemce“)
tuto
smlouvu o zprostředkování
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek zprostředkovatele zajistit pro zájemce uzavření kupní smlouvy
o převodu doménového jména „…………..“ (dále jen „doménové jméno“) a jeho převod s třetími
osobami. Rozsah práv vztahujících se k tomuto doménovému jménu a podmínky tohoto prodeje
jsou konkretizovány v dalších ustanoveních této smlouvy. Zároveň se zprostředkovatel zavazuje
zveřejnit pro zájemce nabídku doménového jména na svých internetových stránkách www.prdo.cz
v rubrice ………. do uzavření kupní smlouvy o převodu doménového jména, nejpozději však
do ……….. Doménové jméno bude uvedeno v rubrice ……………. se vstupní cenou …….,-Kč
II.
Podmínky prodeje
Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat uzavření kupní smlouvy o převodu doménového jména
s těmito podmínkami:
1. Prodávané doménové jméno je registrováno u sdružení CZ.NIC dne …. na dobu … let.
Doménové jméno je/není delegováno. Součástí práv k prodávanému doménovému jménu
jsou/nejsou i internetové stránky na tomto doménovém jménu provozované. Držitelem tohoto
doménového jména ve smyslu Obecných pravidel registrace CZ.NIC je zájemce.
2. Převod doménového jména u sdružení CZ.NIC po podepsání kupní smlouvy a splnění podmínek
z ní vyplývajících oběma dvěma stranami smlouvy zajistí zprostředkovatel. Zájemce je však
povinen k tomu zprostředkovateli poskytnout patřičnou součinnost.
3. Doménové jméno nebude prodáno za cenu nižší než …....…,-Kč s DPH.
III.
Cena plnění
1. Zájemce se zavazuje zaplatit do tří dnů od podpisu této smlouvy zprostředkovateli částku …
…..,-Kč bezhotovostním převodem na účet č. ………………. za zveřejnění doménového jména
na www.prdo.cz. Zprostředkovatel není povinen doménové jméno na www.prdo.cz zveřejnit,
dokud nebude výše uvedená částka zaplacena.

2. V případě, že částka uvedená v odst. 1 nebude do tří dnů od podpisu této smlouvy zaplacena, má
zprostředkovatel právo od této smlouvy písemně odstoupit. Zprostředkovatel z tohoto důvodu
nemůže od smlouvy odstoupit, byla-li částka již zaplacena.
3. V případě, že zprostředkovatel nezveřejní do tří dnů od převedení částky uvedené v odst. 1
tohoto článku na jeho účet doménové jméno na www.prdo.cz, je zájemce oprávněn od této
smlouvy písemně odstoupit. Zájemce z tohoto důvodu nemůže od smlouvy odstoupit, bylo-li již
doménové jméno zveřejněno.
4. Zájemce se zavazuje zájemci zaplatit provizi ve výši ….% z ceny realizovaného prodeje
doménového jména, a to do jednoho týdne od podpisu kupní smlouvy o převodu doménového
jména. Bude-li kupní cena doménového jména vyšší než ….,-Kč obdrží zprostředkovatel navíc z
tohoto navýšení další provizi ve výši 30%.
5. Provize je splatná do šesti dnů od uzavření kupní smlouvy o převodu doménového jména na účet
zprostředkovatele č. ……………...
6. Nebude-li provize zaplacena v dohodnutém termínu, je zájemce povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši 3% z provize za každý den prodlení.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Platnosti a účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu
3. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními
stranami.
…………………………………
zájemce

…………………………………..
zprostředkovatel

