
 

iDomino a.s., Petrohradská 3, 101 00 Praha 10 
IČ: 27091040, DIČ: CZ27091040 
Spisová značka: B. 8931 vedená u rejstříkového soudu 
v Praze 

www.upadci.cz 
www.nespolehlivy-platce.cz 

tel. +420 241 409 786 
email: ccc@idomino.cz 

 

Objednávku pro rychlejší vyřízení zašlete emailem na ccc@idomino.cz. Nedílnou součástí objednávky jsou všeobecné a 
licenční podmínky, které zašlete potvrzené a naskenované s objednávkou 

OBJEDNÁVKA PRONÁJMU SOFTWAROVÉ APLIKACE MONITORING NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH 

Dodavatel: iDomino a.s., Petrohradská 3, Praha 10, 101 00, IČ: 27091040, DIČ: CZ27091040 

Odběratel: 

Název společnosti: 

IČ: DIČ: 

Adresa: 

Kontaktní osoba 

Telefon: Email: 
 

Objednáváme následující služby: 
 

 Modul automatické načítání identifikátorů z externího souboru nebo 
z SQL databáze 

990 Kč / rok 

 Rozšíření softwaru – modul pro automatický export do 
souboru/emailu (3 profily) 

1 990 Kč/rok 

 

Akce: k jednotlivým variantám jsou zdarma poskytovány notifikační SMS v počtu uvedeném u příslušné varianty. 
Akce platí při objednávce do 30.6.2013. 

Ceny v Kč bez DPH. K cenám bude účtována základní sazba DPH. Ceny platné od 1.1.2013. 

Tato objednávka zakládá smluvní vztah mezi iDomino a.s. a odběratelem. Smluvní vztah je uzavřen podpisem objednávky 
oběma smluvními stranami. Aktivační klíče budou poté zaslány na emailovou adresu uvedenou výše (Email Odběratele), 
odběratel potvrdí jejich dodání. 

Pronájem software zahrnuje licenci k software poskytovanou na dobu pronájmu. Software je poskytován jako část 
modulárního systému Monitoring obchodních partnerů. Pronájem software dále zahrnuje vzdálenou technickou pomoc při 
instalaci a v průběhu pronájmu. Nadstavbové moduly lze objednat zvlášť jako rozšíření softwaru. Licence k modulům je 
poskytována na stejnou dobu jako základní licence. 

Pronájem software zahrnuje dále základní množství notifikačních SMS uvedených u jednotlivých variant. Nevyčerpané 
notifikační SMS se převádějí do dalšího období. Při ukončení služby se nevyčerpané notifikační SMS nedobropisují. 

Vyúčtování je prováděno formou předplatného vždy na začátku příslušného období. Poskytování služeb vč. pronájmu licencí 
je automaticky prodlužováno na další období, pokud odběratel nepodá výpověď alespoň 30 dnů před ukončením 
příslušného období. 

Poskytování služeb se dále řídí Všeobecnými a licenčními podmínkami. 

Za odběratele:  Za dodavatele: 

 
 
 

  

Datum, razítko, podpis  Datum, razítko, podpis 
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