
Zákaznická smlouva OEETOO
G2 server CZ s.r.o. Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
IČ: 26846993 IČ: 27256537
DIČ: CZ26846993 DIČ: CZ27256537
Klecandova 2380/1,149 00 Praha 4 - Chodov Vančurova 1548, 272 59 Kladno
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C, vložka 145434 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem 

v Praze pod sp.zn. B 10020
zastoupena Vladimírem Kvašem, jednatelem Zastoupena
(dále jen „Poskytovatel") (dále jen „Uživatel")

Poskytovatel a Uživatel (dále společně jako „Strany", každý samostatně také jako „Strana") tímto uzavírají Zákaznickou smlouvu
(dále jen „Smlouva") v následujícím znění:

1. Definice pojmů
1.1. Smlouva - není-li určeno jinak, tento dokument a všechny uvedené přílohy, kterými se Smlouva řídí.
1.2. Cloud - služba Poskytovatele (dále ve vztahu ke konkrétním službám jen jako „Produkt") dle Nabídky.

2. Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele řádně poskytovat Cloud a další služby za podmínek stanovených touto Smlouvou a související 
závazek Uživatele poskytnutý Cloud a další služby užívat za podmínek stanovených touto Smlouvou, vč. závazku za poskytované služby řádně 
a včas platit sjednanou cenu.

3. Ostatní dokumenty
3.1. Veškeré ostatní dokumenty tvoří jako přílohy nedílnou a nedělitelnou součást této Smlouvy. V případě vzájemného rozporu mezi 

jednotlivými přílohami bude obsah těchto dokumentů vykládán jako modifikace Všeobecných obchodních podmínek. Práva a povinnosti 
související s těmito přílohami jsou dále rozvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.

3.2. Všeobecné obchodní podmínky - obsahují podrobná práva a povinnosti Stran, kterými se řídí tato Smlouva a další služby Poskytovatele.
3.3. Nabídka - určuje konkrétní produkt a další aspekty uvedené včl. 2.5. Všeobecných obchodních podmínek. Nabídka se stává přílohou 

Smlouvy podpisem této listiny.
3.4. Product Description - obsahuje informace týkající konkrétních produktů Poskytovatele a další aspekty uvedené v čl. 2.6. Všeobecných 

obchodních podmínek.
3.5. Předávací protokol -  stvrzuje předání Produktu či zahájení poskytování jiné služby.

4. Závěrečná ujednání
4.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4.2. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost podpisem oprávněných zástupců obou Stran. Podrobné podmínky týkající se smluvní pokuty pro 

případ předčasného ukončení Smlouvy, doručení výpovědi a počátek běhu výpovědní doby jsou obsaženy ve Všeobecných obchodních 
podmínkách.

4.3. Strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že Smlouvu uzavírají jako projev své pravé a svobodné vůle, že si Smlouvu před podpisem řádně 
přečetly a s jejím obsahem vč. příloh souhlasí a že nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4.4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, kdy každá Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení s platností originálu.

Vladimír Kvaš, jednatel 
G2 server CZ s.r.o.
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GEETOO
Geetoo Cloud Backup offer 

for company
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

Contact information
G2 server CZs.r.o.
Klecandova 1
149 00 Praha - Chodov
Identification number: 268 46 993

+ 420 226 299 899 
saleslfflgeetoo.com



GEETOO
Product name: Geetoo Cloud Backup

Level Tier 3
Currency CZK

Mandatory components

www.geetoo.com | sales@geetoo.com | +420 226 299 899

http://www.geetoo.com
mailto:sales@geetoo.com


Sales Manager contact
Name and surname

Telephone
Email

Offer information
Dáte of issue of the offer 
Offer validity dáte

Business partner Information
Company name

Customer Information
Company name 
Identification number 
Adress

Email for sending out invoices 
invoice due dáte

Technical contact person (name and surname)
Telephone
Email

Legal Notice

This offer and related contractual documentation are governed by Act No. 89/2012 Sb., civil code, as subsequently amended (further referred as "CC").

This offer contains essential information under Art. § 1731 CC, regarding the subject matter of potential contractual relationship.

This offer contains configuration, scope, level and quality of the Service provided under the Customer Agreement and related documents, such are Terms and 
Conditions and Product Description issued by G2 server CZs.r.o.

This offer is valid for the period indicated above. G2 server CZ s.r.o. reserves the right not to conclude the contract after the expiry of the period set above.

Acceptance of the offer represents the conclusion of contract under Art. § 1726 CC and 1732 par. 1 CC. Acceptance of the new offer under already concluded contract 
represents the change of the originál configuration.

Latě acceptance, acceptance with a subject, addendum or abbreviation doesn't represent conclusion of the contract under
Art. § 1740 par. 2 and par. 3 CC. In orderto prevent any misunderstanding, G2 server CZs.r.o. explicitly reserves the right not to conclude such modified contract 
under Art. § 1740 par. 3 CC.

G2 server CZ s.r.o. hereby excludes any other generál terms and conditions from the contract, except Terms and Conditions and Product Description issued by G2 
server CZ s.r.o. under Art. § 1751 par. 2 CC.

G2 server CZ s.r.o. reserves the right to revoke the offer within the period for iťs  acceptance under Art. § 1738 par. 1 CC.

Additional

24.02.2020
24.03.2020
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