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LICENČNÍ PODMÍNKY
užívání softwarové aplikace Beautis
Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen „Licenční podmínky“) představují
smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem Severovýchodní I 1424/6, 141 00, Praha - Záběhlice IČ
01697650, DIČ: CZ01697650, bankovní spojení: 107-4804980217/0100 a Vámi, fyzickou nebo právnickou
osobou (dále jen „Nabyvatel“ nebo “Kupující“), která Vás opravňuje k užívání softwarové aplikace Beautis.
(dále jen „Smlouva“).
Vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele a následným potvrzením
registrace použitím aktivačního odkazu v emailu, který Vám byl zaslán na Vámi uvedený email v
registračním formuláři, uzavíráte Smlouvu, jejíž obsah tvoří tyto Licenční podmínky. Pokud uzavíráte
Smlouvu jménem Nabyvatele - právnické osoby, prohlašujete, že jste plně oprávněni k platnému uzavření
Smlouvy. V případě, že nemáte toto oprávnění nebo nesouhlasíte s některými ustanoveními těchto
Licenčních podmínek, aktivační odkaz v emailu potvrzujícím registraci nepoužívejte a doručený email
smažte, přičemž nesmíte Smlouvu a tyto Licenční podmínky uzavřít a Software jakýmkoliv způsobem užít.
Smlouvu lze jménem Nabyvatele uzavřít také na základě ústní nebo písemné dohody s Poskytovatelem a
potvrzením souhlasu s těmito Licenčními podmínkami.
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE UŽÍVÁNÍ SOFTWARE JE POTVRZENÍM TOHO, ŽE JSTE SI
PŘEČETLI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, ROZUMÍTE JIM A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE
VÁZÁNI JEJICH USTANOVENÍMI.

Licenční smlouva
Článek I.
Úvodní prohlášení
1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2014.
2. Tyto obchodní podmínky platí pro přístup do aplikace Beautis (dále jen „aplikace“, „software“ nebo
„software aplikace“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele.
Práva a povinnosti účastníků licenční smlouvy se řídí platným občanským zákoníkem.
3. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem aplikace „Beautis“, (dále také „Software“ nebo „Dílo“), a že s
užitím podle této smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.
4. Poskytovatel uzavřením této smlouvy přenechá Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užívat software
Beautis na dobu sjednanou na základě této smlouvy.
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Článek II.
Předmět závazku
1. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užívat software pro zadávání
dat o provozu Nabyvatelova podnikání a využívat jeho funkcí.
2. Software se nachází a jeho používání je možné pouze na webové stránce „app.beautis.cz“
na doméně Poskytovatele.
3. Základní licence software obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

nástroj pro správu a vedení agendy klientů, objednávek, služeb, zboží a skladu
nástroj pro tvorbu slev, dárkových poukazů a permanentek
nástroj pro vedení ekonomických přehledů
nástroj pro e-mailovou a SMS komunikaci s klienty
přístup administrátorský
přístup dvou dalších zaměstnanců
přístup recepční
bezpečnostní a optimalizační aktualizace software

4. Oprávnění užívat software vzniká uhrazením odměny na jeden rok.
5. Dále jsou každému Nabyvateli poskytovány související služby, jako je technická podpora a
e-mailové odpovědi na dotazy ohledně obsluhy a provozu software.
6. Poskytovatel po dohodě může Nabyvatelem poskytovat následující služby spojené se softwarem, a to za
úplatu:
•
•
•
•
•

individuální školení 800 Kč bez DPH / hodinu
cena za případné více práce 1000 Kč bez DPH / hodinu
náklady na cestovné do 30 km od sídla Poskytovatele zdarma
náklady na cestovné nad 30 km od sídla Poskytovatele 9 Kč/km (rozumí se částka
za jeden ujetý km, min. účtujeme 500 Kč)

Článek III.
Objednávka
1. Každá objednávka, kterou Nabyvatel potvrdí (tzn.: vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko „Objednat“ a
následně potvrzením registrace použitím aktivačního odkazu v emailu), je považována za závaznou a
Nabyvatel tím uzavírá Smlouvu, jejíž obsah tvoří tyto Licenční podmínky.
2. Odesláním objednávky Nabyvatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi
souhlasí.
3. Poskytovatel po přijetí objednávky zašle Nabyvateli e-mailovou odpověď, v níž potvrdí příjem
objednávky.
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Článek IV.
Odměna
1. Odměnou se rozumí cena označená na webových stránkách Poskytovatele jako „cena“, která se dále
snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.
2. Základní roční odměna činí 4990,- Kč bez DPH za základní licenci software.
3. Zřízení přístupu pro každého dalšího zaměstnance nad rámec základní licence je zpoplatněno 480,- Kč
bez DPH ročně.
4. Software může Nabyvatel rozšířit o doplňující moduly, z nichž některé mohou být zpoplatněny. Ceny bez
DPH těchto modulů jsou uvedeny v software Beautis nebo na webových stránkách www.beautis.cz.
5. Při pořízení takového modulu či při zřízení přístupu každého dalšího zaměstnance, které proběhne již v
průběhu používání licence k software Beautis, se nejprve zaplatí pouze poměrná cena dle počtu zbývajících
neukončených měsíců do konce platnosti licence Beautis. Teprve na následující rok je placena plná cena
takového modulu.

Článek V.
Práva a povinnosti Poskytovatele
1. Poskytovatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku, zpřístupnit software Beautis zákazníkovi a v
elektronické podobě odeslat kupujícímu daňový doklad.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté Nabyvatelem při registraci jsou důvěrné. Poskytovatel se zaručuje, že
osobní údaje Nabyvatele bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům a
ani je nebude jiným způsobem šířit dále. S osobními údaji Nabyvatele bude Poskytovatel nakládat dle
Zákona č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů.
3. Poskytovatel má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník
písemně požádá.
4. Poskytovatel se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o
zákazníkovi z databáze vymazat.
5. Poskytovatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nezaplatí kupní cenu v dohodnutém
termínu.
6. Poskytovatel je povinen uvádět celkovou cenu při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným
potvrzením Nabyvatelem.
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo licenci Nabyvateli neprodloužit.
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Článek VI.
Práva a povinnosti Nabyvatele
1. Nabyvatel je oprávněn užívat software Beautis jen v souladu s pokyny uvedenými Poskytovatelem, není
oprávněn zasahovat do zdrojového kódu ani se nijak pokoušet funkce software měnit, kopírovat či do nich
jakkoliv zasahovat.
2. Nabyvatel prohlašuje, že v průběhu objednávky zadal úplné a správné údaje o jeho fyzické nebo právnické
osobě, jako je IČ, DIČ, fakturační a korespondenční adresa, pokud je odlišná od fakturační a kontaktní údaje
(telefon, e-mail).
3. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci objednávky na www.beautis.cz, dává
Nabyvatel Poskytovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o své osobě a o jeho
dalších objednávkách.
4. Nabyvatel se zavazuje poskytnout Poskytovatel odměnu, která se platí ročně.

Článek VII.
Ukončení licence
1. Oprávnění užívat software Beautis na základě této smlouvy automaticky zaniká 30 dní po uplynutí doby
splatnosti odměny, pokud tato odměna nebude uhrazena.
2. Po uplynutí doby platnosti licence Poskytovatel nedrží žádné záruky a ani neodpovídá závady ani škody.
3. Data a údaje, které Nabyvatel zadá a uloží do databáze software Beautis, po ukončení oprávnění software
užívat, zůstávají zachována. V případě pozdějšího obnovení oprávnění Nabyvatelem software užívat budou
tato data opět zpřístupněna.

Článek VIII.
Sankční ujednání
1. Při porušení článku 6, odstavec 1 této licenční smlouvy je Nabyvatel povinen uhradit Poskytovateli pokutu
ve výši 100 000 Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti.
2. Při porušení článku 7, odstavec 1 si Poskytovatel vyhrazuje právo účtovat poplatek za znovu aktivování
licence Beautis, a to ve výši 490 Kč bez DPH.
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Článek IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Nabyvatel má právo odstoupit od smlouvy do 14. dnů od zpřístupnění software bez udání důvodů, pokud
byla objednávka zadána prostřednictví internetu. Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo Nabyvatele
odstoupit bez uvedení důvodu od této licenční smlouvy.
2. Od smlouvy je možno ze strany Nabyvatele odstoupit, pouze na základě písemné žádosti doručené na
adresu Poskytovatele, a to jedině po řádném reklamačním řízení, které je stanoveno zákonem. V takovém
případě Poskytovatel vrací pouze poměrnou část odměny za licenci, a to jen za nevyužité měsíce. Splatnost
odměny na účet Nabyvatele, je v takovém případě 30 dní.
3. V případě jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany Nabyvatele mimo článek 9, odstavec 1 a 2 není
Poskytovatelem vrácena odměna, ani její poměrná část.
4. Ze strany Poskytovatele je od smlouvy možno odstoupit v případě podezření na porušení smlouvy
zejména dle článku 6, odstavce 1 a 2.

Článek X.
Závěrečné ustanovení
1. Tato smlouva vstupuje v platnost v momentě, kdy Nabyvatel potvrdí souhlas s těmito Licenčními
podmínkami, jejich zaškrtnutím a odeslání objednávky. Objednávka pro Nabyvatele stává závaznou
následným potvrzením registrace použitím aktivačního odkazu v emailu, který byl Nabyvateli zaslán na
email uvedený v registračním formuláři.
2. Software je v dostupné formě na webové stránce https://app.beautis.eu a jeho informační výstupy mají
pouze informativní charakter. Poskytovatel nijak nezodpovídá za případné vzniklé škody, ekonomického či
jiného charakteru, které Nabyvateli mohou vzniknout v průběhu času.
3. Tyto Licenční podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele
(http://www.beautis.cz/obchodni-podminky.pdf), v den odeslání elektronické objednávky Nabyvatelem či
zaplacením faktury zahrnující období této smlouvy.
4. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

