
Podmínky pro využití služby Moje akvizice   poskytované Přispěvateli M iniciativou  
ETIQ.CZ, z.s. (dále nazývaná také jen jako „Dohoda“)   v5.20220713-01 (13.07.2022)  

1.
Zprostředkování služby Moje akvizice

1.1.  Iniciativa zprostředkovává prostřednictvím své služby s názvem Moje akvizice zájemci (dále nazývanému také jen jako „Přispěvatel M“) zvýhodněné mobilní 
tarify zvolené a potvrzené Přispěvatelem M v e-mailové a/nebo telefonické komunikaci. 

1.2.  Uvedené zvýhodněné mobilní tarify (dále nazývané také jen jako „Služby“) se zprostředkovávají Iniciativou Přispěvateli M na dobu neurčitou se vzájemnou 
výpovědní lhůtou 30 dnů.

1.3.  Přispěvatel M se zavazuje nevyužívat Služby k nelegální / nezákonné / trestné činnosti.

1.4.  Přispěvatel M se zavazuje SIM karty zprostředkovávající Přispěvatelem M zvolené Služby nevyužívat k jinému účelu, než k jakému účelu jsou tyto dle smluvních 
podmínek mobilního operátora, v jehož síti jsou Služby provozovány, a této Dohody určeny.

1.5.  Přispěvatel M bere na vědomí a bez výhrad souhlasí, že za využívání Služeb zprostředkovávaných Iniciativou přebírá a nese co by uživatel Služeb plnou výhradní 
osobní odpovědnost. (Pokud je Přispěvatelem M, resp. uživatelem Služby osoba právnická, výhradní osobní odpovědnost sdílejí její jednatelé, členové představenstev, 
akcionáři, ev. jiné za právnickou osobu jednající osoby.) Iniciativa za využívání Služeb, které zprostředkovává Přispěvateli M, nenese žádnou odpovědnost.

1.6.  Službu Moje akvizice může využí(va)t pouze registrovaný člen iniciativy se členským statusem Přispěvatel M.

2.
Podmínky plnění služby Moje akvizice

2.1.  Výše Přispěvatele M pravidelného měsíčního členského příspěvku musí dosahovat finanční částky odpovídající bodu 1.1. Přihlášky k registrovanému členství 
v iniciativě ETIQ.CZ, z.s. aktualizované verze, nedomluví-li se Přispěvatel M s Iniciativou jinak.

2.2.  Přispěvatel M pravidelný členský příspěvek odesílá na vrub bankovního účtu Iniciativy trvalým bankovním příkazem vždy mezi 13. (třináctým) až 16. 
(šestnáctým) dnem v měsíci dle preferencí Přispěvatele M.

2.3.  Iniciativa do každého 18. dne v měsíci zprostředkovává Přispěvateli M zaslání pravidelného měsíčního vyúčtování od mobilního operátora s rozpisem 
v předchozím období Přispěvatelem M využitých mobilních služeb s tím, že úhradu daného měsíčního vyúčtování si Přispěvatel M řídí sám. Pravidelné měsíční 
vyúčtování může být Přispěvateli M doručováno jak mobilním operátorem, tak Iniciativou. Splatnost každého vyúčtování je nejpozději 26. den v měsíci. Splatností 
vyúčtování se rozumí datum, do kdy musí mít mobilní operátor cenu za službu využitou Přispěvatelem M na svém bankovním účtě.

2.4.  Přispěvatel M skládá Iniciativě za možnost využívání služby Moje akvizice jistinu odpovídající zaokrouhlenému nahoru na stokoruny ekvivalentu dvou 
Přispěvatelem M zvolených měsíčních paušálů za mobilní služby za každé jedno dílčí číslo Služby, minimálně však 1.000 Kč, načež předmětná jistina je vratná 30. 
dnem od výpovědi Služeb a/nebo ukončení členství v Iniciativě z té které vypovídající strany. (Příkladem takového zaokrouhlení je při pravidelném měsíčním paušálu 
462 Kč částka 500 Kč x2, celkem tedy 1.000 Kč.)

2.5.  Přispěvatel M skládá Iniciativě mimořádný jednorázový nevratný příspěvek 500 Kč, jenž je spojen s nutnými možnými náklady Iniciativy službu Moje akvizice 
Přispěvateli M zprostředkovat a dodat, a to při zařazení 1-5 čísel. (Při zařazení 6-10 čísel skládá 1.000 Kč, při 11-15 čísel skládá 1.500 Kč atd.)

2.6.  Přispěvatel M bere na vědomí a souhlasí, že dojde-li z jeho strany k porušení závazků a podmínek vyplývajících z obsahu této Dohody, zaslaná Přispěvatelem M 
vratná jistina Iniciativě tím propadá na vrub Iniciativy, přičemž může Iniciativa jednostranně Přispěvateli M službu Moje akvizice vypovědět a ukončit. V závislosti na 
závažnosti porušení podmínek této Dohody, pokud to okolnosti umožní, budou čísla Služeb vrácena Iniciativou Přispěvateli M, a to formou odeslání přenosových kódů 
zvaných OKÚ, prostřednictvím kterých si Přispěvatel M čísla Služeb sám odvede. Za nezávažné porušení lze považovat např. opomenutí zaslání jednoho členského 
příspěvku v měsíci Iniciativě. Za středně závažné porušení je považováno neuhrazení pravidelného měsíčního vyúčtování mobilnímu operátorovi v termínu dle bodu 
2.3. této Dohody. Za zvlášť závažné porušení se považuje fakt porušení bodu 1.3. této Dohody. V krajním zvlášť závažném případě, společně s ukončením plnění 
služby Moje akvizice, může být Přispěvatel M z Iniciativy bez jakékoli náhrady a komunikace ze strany Iniciativy neprodleně vyloučen.

2.7.  Přispěvatel M bere na vědomí a souhlasí, že vznikne-li jeho zaviněním, kterým je například pozdní uhrazení nebo neuhrazení měsíčního vyúčtování od mobilního 
operátora, Iniciativě zprostředkovávající službu Moje akvizice a/nebo zprostředkovatelskému subjektu škoda přesahující výši dle bodu 2.4. této Dohody vratné jistiny, 
může tuto Iniciativa a/nebo zprostředkovávající subjekt po Přispěvateli M vymáhat napřímo exekuční / insolvenční cestou, které již nemusí předcházet soudní řízení.

2.8.  Přispěvatel M bere na vědomí a souhlasí, že za přijetí platnosti a stvrzení Dohody se považuje zprvu Iniciativou přijatá plná moc umožňující a/nebo stvrzující 
přenos / portaci Přispěvatele M čísel pod zprostředkovatelskou správu Iniciativy a za přijetí případných pozdějších verzí Dohody kombinace e-mailového 
a telefonického potvrzení obou partnerů, načež platnost pozdější verze Dohody vstupuje v platnost 31. den od odeslání e-mailu iniciativou Přispěvateli M.

3.
Osobní údaje, mlčenlivost

3.1. Přispěvatel M využívající službu Moje akvizice se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti se zprostředkováváním 
Služby. Porušení mlčenlivosti Přispěvatelem M se považuje za středně závažné porušení závazků a podmínek obsahu této Dohody a bude znamenat společně 
s propadnutím jistiny ukončení plnění Přispěvateli M služby Moje akvizice.

4.
Závěrečná ustanovení

4.1.  Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti datem jejího vydání a oznámení vydání stávajícímu přispěvateli M.

4.2.  Tato Dohoda nahrazuje veškeré dřívější verze Dohody a/nebo jiné zprostředkovatelské smlouvy mezi Iniciativou a Přispěvatelem M.

4.3.  Tato Dohoda a vztahy z této Dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

4.4.  Plnění z této Dohody vyplývající se uzavírá na dobu neurčitou.

4.5.  Iniciativa a Přispěvatel M prohlašují, že obsah této Dohody odpovídá jejich svobodné a vážné vůli.


