
Lejekontrakt 7058

Udlejer:

I&Q GROUP
Joe White, Gade: Americká 30, By: Praha, Postkode: 10800, CVR-nr.: 55454544, SE-nr.: 54554, Poland

Lejer

I&Q GROUP, spol. s r.o., Gade: Troilova 12, By: Praha 10, Postkode: 108 00, CVR-nr.: 274 88 268, SE-nr.: CZ 274 88 268, Czech republic

Udlejer og lejer indgår denne

LEJEKONTRAKT

I. Udlejer er ejer og berettiget bruger af websider som kan findes på adresse: www.mojestranka.cz.

II. Udlejer og lejer blev enige om, at udlejer udlejer til lejeren en del af sine websiders kapacitet som er specificeret i punkt I. af denne kontrakt, og lejeren akcepterer
hermed lejen af disse websider fra udlejeren.

III. Udlejer placerer følgende link til lejeren: http://www.world-iqtest.iq/#58 på den lejede del af websider.

IV. Begge parter blev enige om, at lejeren i tilfælde af at udlejeren placerer dette link http://www.world-iqtest.iq/#58 på det lejede websted , betaler til udlejeren per
person, som kommer gennem dette link til projekt og videre til URL http://www.world-iqtest.iq/members-area/iq-score/ 3.2578 PLN.

Hvis udlejer placerer dette link http://www.world-iqtest.iq/#58 på det udlejede websted, som registrerer personer til lejerens system, så vil lejeren betale per person, som
kommer gennem dette link placeret på webstedet med registrering og videre til URL http://www.world-iqtest.iq/members-area/iq-score/ 1.1402 PLN.

Hele beløbet vil lejeren altid betale senest 1 uge efter den sidste gang udlejeren klikkede på knappen „ Betalingskrav“, som er placeret på brugers interface på URL
http://www.world-iqtest.iq/dealer-area/outpayments/ efter registrering.

Udlejer kan til en hver tid klikke på henvisning som blev nævnt før, når hans opsparede beløb har en minimal værdi som svarer til 150 PLN. Hvert beløb bliver udbetalt
med variabel symbol 7058.

V. Denne kontrakt følger bestemmelser og lov om borgerlige retsforhold med hensyn til regler for lejekontrakt, i følge § 853 af lov om borgerlige retsforhold.

VI. Denne lejekontrakt indgås for en ubestemt periode for begge parter og kan opsiges skriftligt med øjeblikkeligt varsel. Opsigelse behøver ikke at blive begrundet.
Kontrakten ophører den dag den anden part modtager den skriftlige opsigelse.

VII. Udlejer tager til efterretning, at lejeren registrerer alle finansielle kontobevægelser realiseret i sammenhæng med denne lejekontrakt og lejeforhold, der opstod på
grundlag af denne kontrakt og er klar over, at der pålægges forpligtelser i form af skat overfor staten.

VIII. Begge parter blev enige om, at juridiske forpligtelser indgået på grundlag af denne kontrakt er underkastet den tjekkiske juridiske ordning, først og fremmest efter
bestemmelser og lov om borgerlige retsforhold angående bestemmelser i lejelovgivningen. I tilfælde af at parterne kommer i strid med hinanden, vil deres sag blive
behandlet og afgjort ved Voldgiftsret for Erhvervs- og Landbrugsstyrelsene for den Tjekkiske Republik. Bestemmelsessted vil være Prag og forhandlinger vil foregå på
tjekkisk.

IX. Denne kontrakt findes i to ens kopier på dansk.

Parterne blev enige om, at kontrakten kun kan ændres og suppleres, respektivt opsiges i skriftlig form. Hvad angår kontraktens ordlyd, har begge parter indgået en aftale
om, at den bevares i dens oprindelige form og i tilfælde af ændringer, suppleringer eller opsigelse skal det ske skriftligt med underskrift såvel af den part, som foreslår
ændringen, som af den part der modtager dette forslag, dvs. adressat til dette forslag. Begge parter har aftalt, at lejeren ikke er forpligtet til at betale hverken leje eller
anden betaling uden indgåelse af kontrakten. Det samme gælder for ændringer, suppleringer, annulleringen af kontrakten og dens opsigelse. Denne kontrakt træder i kraft
så snart den er underskrevet af begge parter.

I _______________________________ den ________________________________

Udlejer:_____________________________________       Lejer:______________________________________
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