Smlouva o poskytnutí služby Lockers.ai
Společnost Balíkobot, s. r.o. se sídlem Revoluční 1200/16, Praha 1, IČ: 06283799, DIČ:
CZ06283799, zapsaná u Městského soudu v Praze – registrace v oddílu C, vložka 279465,
bankovní spojení 2201261978/2010 (dále jen „Poskytovatel“), je poskytovatelem technologického
agregátoru Lockers.ai , tj. software vytvořený Poskytovatelem („Služba“). Poskytovatel touto
Smlouvou poskytuje Odběrateli nevýhradní licenci k užívání software Lockers.ai a to za úplatu,
která je uvedena níže.
Odběratel
Jméno/obchodní
firma:
Datum narození/IČO:
Adresa/sídlo:
Jednatel/zástupce:
(dále jen „Odběratel“)

………………….
IČ: ………………
……………………
……………………

Poskytovatel poskytne Odběrateli Službu v tomto rozsahu:
Položka

Připojení Lockers.ai do klientské
zóny Lockers.cz

Správa zásilek první 3 měsíce
provozu

Cena v Kč
bez DPH

Frekvence

Poznámka

Jednorázov
ě

Tvorba a nastavení účtu klienta, komunikace s
partnery Lockers.ai, nastavení a poskytnutí API
klíčů k propojení s vaším systémem.
SPECIÁLNÍ CENA 0,- Kč V RÁMCI
REGISTRACE DO NOVÉ SLUŽBY

Měsíčně *

Technická a aplikační údržba
SPECIÁLNÍ CENA 0,- Kč V RÁMCI
REGISTRACE DO NOVÉ SLUŽBY

0,-

Za zásilku *

Technická a administrativní údržba vztažená k
zásilce zaslané Odběratelem do sítě boxů
napojených v Lockers.ai

4,1,-

Za zásilku
**

1.000,0,-

150,0,-

Cena za zásilku
- první měsíc od spuštění služby
- druhý měsíc-konec pilotního
provozu

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY V RÁMCI
REGISTRACE DO NOVÉ SLUŽBY
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* Platba je z důvodu efektivity řešena formou předplaceného kreditu, ze kterého se částka za služby odečítá. Tato
částka je vzhledem k počtu zásilek stanovena na 1.000 Kč. Kredit bude Odběrateli účtován po uplynutí prvního
měsíce od spuštění služby.
** Zvýhodněná cena od druhého měsíce je platná za předpokladu, že v prvním měsíci bylo expedováno přes
Lockers minimálně 20 zásilek

☐ Souhlasím, aby Odběratel automaticky dobíjel kredit v okamžiku, kdy výše kreditu nebude
postačující pro pokrytí služeb Lockers.ai v následujícím kalendářním měsíci a automaticky
zaslal fakturu na dobití kreditu.

Uvedené ceny jsou pro jedno expediční místo. V případě, že Odběratel expeduje z více míst, je
nutné vytvořit příslušný počet účtů. Každý účet má svojí vlastní konfiguraci.
V rámci implementace více klientských zón najednou je poskytnuta sleva z rozsahu na druhé
expediční místo 50 % ceníkové ceny a na každé další expediční místo 80 % ceníkové ceny.
V případě více expedičních míst je správa Služby počítána součtem aktivity expedičních míst a
zařazením do ceníku dle celkového objemu.
Kredit na použití Služby uhradí Odběratel do 15. dne druhého měsíce po spuštění služby na
bankovní účet Poskytovatele.
Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Všeobecné obchodní podmínky, které jsou obsaženy v
příloze této Smlouvy.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Další ujednání:

V Praze, Dne ………
Balíkobot, s.r.o.
Martin Šauer, jednatel

Místo/dne
Odběratel
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