Klientská smlouva
(o poskytovaní služeb a informací) č.______
V_____________________

dne__________________

Společnost "Impetra Plus Ltd" se sídlem 9/F., Ruttonjee House, 11 Duddell Street, Central Hong
Kong, registrační číslo 2013174, dále jen Společnost, zastoupena prezidentkou Společnosti paní Dinou
Lytovchenko, konající na základě stanov Společnosti, na straně jedné, a pan/paní/firma
______________________________________ RČ/IČ _____________________________________
na straně druhé, uzavírají tuto smlouvu v rozsahu jak je dále uvedeno.

1. Základní výrazy a pojetí.
1.1. Webové stránky Společnosti - soubor programově-technických prostředků Společnosti
v internetové síti na adrese: http://impetra-plus.com/cz/.
1.2. Služby - umožnění přístupu na jednotlivé informační zdroje na webových stránkách Společnosti
po zaplacení příslušného poplatku.
1.3. Přístup na informační zdroje - technická možnost Klienta - technická možnost dána Klientovi
(za podmínky, že Společnost přijala registraci Klienta na svých webovýchstránkách) navštěvovat
webové stránky Společnosti a využívat informační zdroje, které jsou umístěné na neveřejné části
těchto webových stránek.
1.4. Identifikační údaje Klienta - osobní údaje Klienta, které oznámil při své registraci u Společnosti,
a taktéž Společností akceptovaný jeho login a heslo, jejichž uvádění je potřebné pro umožnění
přístupu na informační zdroje na webových stránkách Společnosti.
1.5. Informační zdroje - neveřejná část webových stránek, která umožňuje přístup к různým
reklamním materiálům, on-line konferencím, investičním programům a dalším programům
Společnosti.

2. Předmět smlouvy.
2.1. Předmětem této smlouvy je poskytování informací a služeb Společností za úplatu Klientovi
prostřednictvím webových stránek Společnosti, zejména propagačních materiálů, účasti na on-line
konferencích a účasti na investičních a jiných programech Společnosti. Klient, na straně druhé
se zavazuje zaplatit v částkách a termínech, jak je uvedeno v bodě 4.2 této smlouvy.

3. Podmínky a pravidla zpřístupnění informačních zdrojů.
3.1. Zpřístupnění informačních zdrojů je podmíněno závaznou registrací Klienta přes webové stránky
Společnosti, kdy Klient musí uvést všechny požadované osobní údaje. Jestliže Společnost akceptuje
jeho osobní a identifikační údaje a uzavře smlouvu s Klientem a Klient zaplatí poplatek za
poskytování služeb, potom informační zdroje Společnosti budou Klientovi zpřístupněny.
3.2. Smlouva upravuje podmínky a pravidla poskytování výhradně placených informačních služeb.
Poskytování bezplatného přístupu к části informačních zdrojů na webových stránkách Společnosti je
možné v rozsahu a za podmínek, jak jsou uvedeny v jednotlivých oddílech webových stránek
Společnosti (volně dostupné zdroje).
3.3. Přístup na uzavřené informační zdroje je Klientovi umožněn přes jeho Back-ofíice, který
je Klientovi zřízen při jeho registraci, a otevřen bezprostředně po zaplacení registračního poplatku.
3.4. Přístup k informačním zdrojům je Klientovi umožněn pouze po zaplacení poplatku.Informační
zdroje budou Klientovi zpřístupněny nejpozději v průběhu pracovního dne, který bude následovat po
dni, kdy byly finanční prostředky zaplacené Klientem připsány na účet Společnosti.

4. Cena smlouvy a pravidla placení.
4.1. Klient platí za služby poskytované podle této smlouvy jedním ze způsobů určených Společností,
a to buď v EUR, nebo v Kč (korunách českých ) podle směnného kurzu platného v době platby, včetně
všech bankovních poplatků. Informace o způsobech a podmínkách placení za služby podle této
smlouvy Společnost umístila na svých oficiálních webových stránkách v menu Back-office: Můj účet Finanční operace.
4.2. Pro provádění plateb platí tyto podmínky:
4.2.1. Klient se zavazuje zaplatit za poskytované služby částku EUR 200,- podle podmínek této
smlouvy, ne později než do třech dnů od momentu podepsání této smlouvy.
4.2.2. Poskytování služeb Klientovi je potvrzeno oznámením prostřednictvím vnitřního
komunikačního systému « Ticket » a taktéž připsáním všech provizí ve struktuře, nejpozději do třech
pracovních dnů následujících po dni připsání platby za služby na jeden z určených účtů Společnosti.

5. Práva a povinnosti smluvních stran
5.1. Společnost má právo:
5.1.1. Společnost má právo měnit vzhled, obsah a rozsah informačních zdrojů, umístěných
na webových stránkách Společnosti, a také způsob a formu jejich poskytování. Při uzavírání této
smlouvy je Klient upozorněn na možnost změn uvedených v tomto bodě, a souhlasí s tím, že
Společnost má výhradní právo na provádění takovýchto změn.
5.1.2. Jestliže Společnost nebude moci plnit své závazky podle této Smlouvy v důsledku toho,
že služby byly zneužity na nezákonné cíle, nebo byly získané nezákonným způsobem, anebo je Klient
použil v rozporu s touto Smlouvou nebo v rozporu se zákony České republiky, anebo zákony
Slovenské republiky - jestliže Klient je občanem Slovenské republiky -, nebo porušení obecně
platných pravidel užívání internetu, tak potom má Společnost právo jednostranně odstoupit od
smlouvy s Klientem, bez jakékoli náhrady Klientem zaplacených finančních prostředků podle této
smlouvy, o čemž ale bude Klienta informovat.
5.1.3. Společnost má právo informovat Klienta o svých nových službách, prováděných operacích
ve spojení se změnami druhů a podmínek poskytování služeb, nabídek služeb, taktéž dávat jiná
oznámení na svých webových stránkách nebo je zasílat Klientovi elektronickou poštou.
5.1.4. Společnost má právo pozastavit poskytování služeb na dobu nutnou pro odstranění technických
poruch, nebo odstranění jiných překážek bránících poskytování služeb. Technické práce na svých
webových stránkách přitom Společnost bude podle možnosti provádět v době nejmenší návštěvnosti.
5.2. Společnost se zavazuje:
5.2.1. Umožňovat Klientovi každodenní a celodenní přístup na informační zdroje na svých webových
stránkách od momentu, kdy Klientova platba za služby byla připsána na účet Společnosti, a Klient
dodržuje ujednání této smlouvy, což zahrnuje:
- Udržování webových stránek Společnosti v dobrém pracovním stavu.
- Umožnění Klientovi prohlížet informační zdroje na webových stránkách Společnosti, za podmínky,
že klient uvedl své identifikační údaje.
- Uskutečňovat v internetové síti obvyklá technická a organizační opatření pro zajištění bezpečnosti
zpráv a informací, které Klient přijímá nebo odesílá, a také pro ochranu jeho osobních
a identifikačních údajů.
- V případě vzniku technických poruch uskutečňovat všechna možná opatření pro jejich odstranění
v nej kratší možné době (avšak zabránění vzniku technických poruch není zaručeno).
5.2.2. Veškeré údaje o klientech, včetně jejich osobních údajů, Společnost chrání před zneužitím,
a tyto údaje používá a uchovává v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
a změn.
5.3. Klient má právo:
5.3.1. V souladu s touto smlouvou se Klientovi dává právo přístupu na informační zdroje Společnosti,
které jsou umístěné v neveřejné části webových stránek Společnosti.

5.3.2. Klient má právo dostávat propagační materiály a kompletní informace o funkčních
programech Společnosti.
5.3.3. V souladu s touto smlouvou má Klient právo účastnit se v jednom nebo několika programech
Společnosti podle svého zájmu, a to tak, že uzavře příslušnou smlouvu, týkající se každého
jednotlivého programu. 1 kdyby se Klient žádného z programů Společnosti neúčasnil, vždy má právo
přístupu na informační zdroje Společnosti.
5.3.4. Podle této smlouvy má Klient právo stát se reprezentantem Společnosti, jesliže uzavře
se Společností příslušnou smlouvu.
5.4. Klient se zavazuje:
5.4.1. Neporušovat za účelem docílení zisku nebo s jiným cílem výhradní práva Společnosti, která je
výhradním vlastníkem informačních zdrojů umístěných na svých webových stránkách, a zejména,
nedělat kopie informačních materiálů anebo nevytvářet informační databáze na jakýchkoli
informačních nosičích, nerozšiřovat dále na internetu nebo jinými prostředky informační materiály
umístěné na webových stránkách Společnosti tak, že by to umožňovalo třetím osobám přístup
k takovýmto materiálům a informacím, a také jiným způsobem nevyužívat informační zdroje
Společnosti, ke kterým má Společnost výhradní vlastnické právo.
5.4.2. Poskytovat Společnosti přesné identifikační informace, které jsou pro Společnost nutné
z hlediska řádného poskytování služeb, zejména správné a skutečně používané adresy pro zasílání
elektronické pošty.
5.4.3. Informovat Společnost o případných úmyslných porušeních ustanovení smlouvy jinými Klienty,
a to i v případech, že takováto porušení se nedotkla, přímo nebo nepřímo, zákonných práv a zájmů
samotného Klienta.
5.4.4. Pečlivě chránit osobní identifikační údaje, tj. login a přístupová hesla tak, aby jakékoli jiné
osobě byl znemožněn přístup к těmto údajům, jelikož jakékoli úkony, které budou učiněny na
webových stránkách Společnosti s použitím identifikačních údajů Klienta budou považovány za úkony
učiněné tímto Klientem.

6. Odpovědnost smluvních stran.
6.1. Smluvní strany nesou plnou právní odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění ujednání této
smlouvy.
6.2. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, včetně ztráty jakýchkoli výhod
v důsledku Společností nezaviněné situace, kdy Klient nemohl využívat jemu poskytované služby
v důsledku, nikoli ale výhradně, takových, situací:
- programové nebo technické chyby a poruchy, krátkodobá nebo dlouhodobá nepřítomnost Klienta;
- ztráta nebo vymazání elektronicky zasílané pošty a zasílaných materiálů, záměna funkcí, poruchy
na počítači nebo jiném technickém zařízení Klienta;
- opožděné předání údajů nebo jiných požadovaných informací v důsledku nekvalitního spojení,
poruch spojení nebo nestabilnosti spojení, nedostatečná přenosová rychlost, nekorektní práce
internetové sítě.
6.3. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, včetně ztráty jakékoli výhody, které
vznikly v důsledku neoprávněného použití identifikačních údajů Klienta třetími osobami, nebo
v důsledku neoprávněného použití služeb Společnosti třetími osobami.
6.4. Klient byl obeznámen a souhlasí s tím, že informace, umísťované na webové stránky Společnosti,
jsou tam Společností shromážďovány na principu jejich dobrovolného poskytování širokému okruhu
osob v různých oblastech zejména prostřednictvím technických prostředků telefonického, faxového
a elektronického spojení, kde lze předpokládat vznik technických poruch a jiných nedostatků při
přijímání a odesílání zpráv a informací, v důsledku čeho může dojít к tomu, že zasílané nebo na
webové stránky umísťované informace nebo zprávy nebo jejích částí mohou být nepřesné, neúplné
nebo neaktuální. Klient souhlasí, že technické poruchy se mohou vyskytnout, a že Společnost nenese
odpovědnost za technické poruchy, které nezavinila.
6.5. Společnost nese odpovědnost jenom za funkčnost svých webových stránek a za to,že Klientvovi
umožní přístup к informačním zdrojům, přičemž ale praktickou realizaci tohoto přístupu
si uskutečňuje a zajišťuje Klient sám podle svého rozhodnutí, možností a na svůj účet, včetně pořízení
a obsluhy technických a programových prostředků potřebných pro práci v síti internetu.

6.6. Klient podle svého uvážení využívá informace získané v důsledku využívání informačních služeb
Společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost, jestliže Klient takové informace nevyužil, využil
jen částečně, nebo neefektivně.
6.7. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody včetně ztráty zvýhodnění,
které vznikly Klientovi, nebo které Klient způsobil jiným osobám, v důsledku použití informací
získaných z jiných zdrojů než z oficiálních webových stránek Společnosti, bez ohledu na to, zda byly
použity к podnikatelské činnosti nebo s jakýmkoli jiným cílem.
6.8. Společnost nese odpovědnost za správné připisování bonusových prostředků za Klientem
zaplacené služby při jeho registraci podle odstavce 4.2, a v případě nemožnosti rozdělení těchto
prostředků podle stávajícího marketingového plánu musí Společnost tyto prostředky vrátit do třiceti
dnů zpět Klientovi.

7. Doba platnosti smlouvy a způsob ukončení smlouvy.
7.1. Smlouvaje platná od momentu jejího podepsání smluvními stranami, avšak smlouva je účinná
až od momentu, kdy Klient zaplatil Společnosti za poskytování služeb, a tato platba byla připsána na
účet Společnosti.
7.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a platí do doby, než některá ze smluvních stran, nebo obě
smluvní strany, projeví vůli od této smlouvy odstoupit.
7.3. Smlouva může být ukončena z vůle smluvních stran nebo v důsledku účinků platných zákonů.
7.4. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy za předpokladu, že o tomto písemně uvědomily
druhou smluvní stranu, a to nejméně deset dní před plánovaným datem odstoupení od smlouvy.
Smlouva se považuje za nadále platnou, jestliže chybí písemné oznámení smluvní strany o jejim
odstoupení od smlouvy.

8. Vyšší moc.
8.1. Smluvní strany budou zbaveny odpovědnosti za neplnění nebo nedostatečné plnění svých závazků
z této Smlouvy jestliže к tomu došlo v důsledku okolností způsobených působením vyšší moci,
zejména požáru, zemětřesení, povodní, válek, povstání, občanských nepokojů a jiných okolností, které
smluvní strany nemohly v době uzavírání Smlouvy předvídat.
8.2. V případě vzniku okolností uvedených v bodu 8.1 této Smlouvy je smluvní strana, která nemůže
anebo jen částečně může plnit své závazky z této smlouvy, povinna uvědomit
o tomto druhou smluvní stranu nejpozději do třech dnů od vzniku takovýchto okolností. Vznik
takovýchto okolností musí být písemně potvrzen Obchodní komorou nebo jinými kompetentními
orgány.
8.3. V případě vzniku nepříznivých okolností v důsledku působení vyšší moci budou termíny plnění
závazků smluvních stran z této smlouvy posunuty úměrně délce doby působení vyšší moci a taktéž
i doby trvání následků jejího působení. Jestliže doba působení vyšší moci nebo trvání následku jejího
působení bude delší než tři měsíce, jsou smluvní strany povinny se v co nejkratší době sejít, projednat
a domluvit se na co nejpřijatelnějším způsobu plnění svých závazků z této Smlouvy, anebo na přijetí
jiného řešení.

9. Řešení sporu.
9.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případně vzniklé spory z této smlouvy budou přednostně
řešit cestou vzájemných jednání. Jestliže ale nebude možné spor vyřešit cestou jednání, potom spor
bude řešen cestou soudní.
9.2. Podstatnou podmínkou pro řešení soudní cestou je, že smluvní strana, která vznáší námitku, musí
přednostně tuto námitku písemně předat druhé smluvní straně. Jestliže neobdrží do třiceti kalendářních
dnů od jejího odeslání žádnou odpověď anebo odmítavou odpověď, může se obrátit na soud.

10. Zvláštní ujednání.
10.1. V případě nejasností ve výkladu ustanovení této smlouvy se výklad smlouvy řídí platným
právem s přihlédnutím к základním zájmům smluvních stran při uzavírání této smlouvy.

