Rámcová smlouva o poskytování služeb spojených s tokenem CO2IN
TESTOVACÍ REŽIM
(„Rámcová smlouva“)
The CO2IN, a.s.
se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09450050
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25633
zastoupená Janem Palaščákem, členem představenstva
(„Společnost“)

a
[JMÉNO KLIENTA]
Datum narození: [DATUM NAROZENÍ KLIENTA]
Číslo průkazu totožnos`: [ČÍSLO PRŮKAZU TOTOŽNOSTI]
Telefon: [TELEFONNÍ ČÍSLO]
Email: [E-MAILOVÁ ADRESA]
Trvalý pobyt: [ADRESA]
Bankovní spojení: [ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU]
(„Klient“)
(Společnost a Klient společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)
1.

Úvodní ustanovení

1.1.

Pojmy s velkými počátečními písmeny uvedené v této Rámcové smlouvě mají stejný význam jako pojmy
s velkými počátečními písmeny uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách („VOP“), nevyplývá-li
z Rámcové smlouvy něco jiného.

1.2.

Na základě Rámcové smlouvy se Společnost zavazuje poskytovat Klientovi následující služby („Služby CO2IN“):
1.2.1. Společnost zřídí pro Klienta Účet prostřednictvím Aplikace;
1.2.2. Společnost umožní Klientovi nakoupit Tokeny;
1.2.3. Společnost umožní Klientovi s Tokeny disponovat dle podmínek Rámcové smlouvy a VOP;

1.2.4. Společnost zajisr dispozici s Tokeny prostřednictvím Aplikace;
1.2.5. Společnost umožní Klientovi provést Likvidaci Povolenky za podmínek Rámcové smlouvy a VOP.
1.3.

Tato Rámcová smlouva může být měněna nebo doplněna pouze dodatky uzavřenými na dálku
prostřednictvím Aplikace, nevyplývá-li z Dokumentů jinak.

1.4.

Smluvní závazek vzniklý na základě této Rámcové smlouvy se řídí VOP, které jsou součásr této Rámcové
smlouvy.

1.5.

Ustanovení Rámcové smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP, Uživatelskými podmínkami Aplikace a
Sazebníkem. Ustanovení VOP mají přednost před ustanoveními Uživatelských podmínek Aplikace
a Sazebníkem.

2.

Předmět Smlouvy

2.1.

Hlavním účelem Služeb CO2IN je umožnit Klientům nákup Tokenu a nepřímo tak chránit životní prostředí.

2.2.

Společnost se zavazuje poskytovat Klientovi, v testovacím režimu, Služby CO2IN, a to za podmínek uvedených
v této Rámcové smlouvě a Dokumentech, zejména VOP. Na základě Služeb CO2IN bude Klient zejména
oprávněn nakoupit, a dále realizovat Převody Tokenů, a to vždy prostřednictvím Aplikace. Po dobu trvání
testovacího režimu není Klient oprávněn vybrat prostředky z Účtu jinak, než při současném ukončení této
Rámcové smlouvy. Za poskytování Služeb CO2IN náleží Společnos` úplata dle Sazebníku.

2.3.

Za celou dobu používání Služby CO2IN v testovacím režimu je Klient oprávněn nakoupit Tokeny v maximální
souhrnné výši odpovídající částce 400 EUR, respek`ve výši odpovídající částce v českých korunách („Limit“).
Společnost není povinna převést Klientovi Token, pokud by došlo k překročení Limitu.

2.4.

Společnost umožní Klientovi vyměnit Tokeny za vyřazení Povolenky z oběhu, a rm fak`cky zajis`t likvidaci
Povolenky. Vyřazením Povolenky může dojít nepřímo ke snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší.

3.

Prohlášení

3.1.

Klient podpisem této Rámcové smlouvy výslovně prohlašuje, že:
3.1.1. mu byly před podpisem Rámcové smlouvy poskytnuty veškeré Dokumenty;
3.1.2. se seznámil s Dokumenty;
3.1.3. veškeré informace a doklady Klienta předložené Společnos` v souvislos` s uzavřením Rámcové
smlouvy jsou úplné, správné a nikterak zavádějící; a
3.1.4. je si vědom skutečnos`, že Služby CO2IN jsou poskytovány v testovacím režimu, ve kterém Společnost
ověřuje jeho funkcionalitu, nikterak ji Klientovi nezaručuje ani Klientovi neručí za poskytování Služeb
CO2IN. Vzhledem k této skutečnos` Klient rmto prohlašuje, že si je vědom, že Společnost nenese
žádnou odpovědnost za poskytování Služeb CO2IN po dobu platnos` a účinnos` této Rámcové
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smlouvy a Klient se tak vůči Společnos` vzdává, v nejširším rozsahu dovoleném právními předpisy,
veškerých nároků na náhradu vzniklé újmy.
3.2.

Klient prohlašuje a potvrzuje, že jsou mu známa následující ustanovení VOP, která rmto výslovně přijímá,
rozumí jim a nepovažuje je za překvapivá:
3.2.1. Článek 1.4 VOP, který uvádí kontraktační proces Rámcové smlouvy;
3.2.2. Článek 3.10 VOP, který uvádí právo Společnos` odmítnout provést Převod Tokenu;
3.2.3. Článek 4.2 VOP, který uvádí vědomí Klienta ohledně testovacího režimu Služeb CO2IN a vzdání se práv
Klienta na náhradu újmy;
3.2.4. Článek 6 VOP, který uvádí omezení odpovědnos` Společnos` za újmu vzniklou Klientovi;
3.2.5. Článek 10.1 VOP, který omezuje právo Klienta postoupit pohledávku z Rámcové smlouvy na třer osobu
bez předchozího písemného souhlasu Společnos`;
3.2.6. Článek 10.2 VOP, který uvádí oprávnění Společnos` jednostranně započíst své splatné i nesplatné
pohledávky za Klientem, a omezení Klienta své pohledávky za Společnosr započíst;
3.2.7. Články 13.2, 13.4 a 13.5 VOP, která stanovují právo Klienta ukončit Rámcovou smlouvu; a
3.2.8. Články 14.1, 14.2 a 14.4 VOP, které stanovují podmínky, za kterých je možné měnit VOP.

4.

Závěrečná ustanovení

4.1.

Tato Rámcová smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do dne, kdy (i) bude mezi Společnosr a Klientem
uzavřena nová rámcová smlouva, na základě které bude Klient oprávněn užívat Služby CO2IN v plném režimu
(tedy nikoliv ve zkušebním režimu), nebo (ii) uplyne lhůta 30 dnů ode dne zaslání návrhu nové rámcové
smlouvy, na základě které bude Klient oprávněn užívat Služby CO2IN v plném režimu. V případě, že dojde
k ukončení této Smlouvy z důvodu uplynur doby, po kterou byla Smlouva uzavřena, Společnost Token od
Klienta odkoupí za cenu uvedenou v Aplikaci.

4.2.

Tato Rámcová smlouva nabývá platnos` podpisem obou Smluvních stran, který bude nahrazen elektronickými
prostředky prostřednictvím Auten`začních prvků.

4.3.

Tato Rámcová smlouva nabývá účinnos` okamžikem, kdy je provedena úplná kontrola Klienta a Klient poskytl
Společnos` za rmto účelem veškeré požadované dokumenty. Účinnosr Rámcové smlouvy dojde ke
zpřístupnění Služeb CO2IN (to však v rámci omezeného testovacího režimu), přičemž do nabyr účinnos`
Rámcové smlouvy je poskytování Služeb CO2IN omezeno.

4.4.

Bude-li jakékoli ustanovení této Rámcové smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem
zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této Rámcové smlouvy budou nadále trvat,
pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto Rámcovou smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení,
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pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Smluvní
strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Rámcové smlouvě, které
umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být
dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.
4.5.

Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení prostřednictvím Aplikace.

4.6.

Rámcová Smlouva a smluvní vztah z ní vzniklý se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi
Smluvními stranami vzniklé z Rámcové smlouvy nebo v souvislos` s ní budou řešeny výlučně příslušnými
soudy v České republice.

V [__] dne [__]

V [__] dne [__]

The CO2IN, a.s.

[JMÉNO KLIENTA]

____________________________

____________________________

Janem Palaščák
člen představenstva
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