Trojstranná dohoda o postoupení a převodu práv a povinností ze
Služby Mobito
uzavřená dle §262 a 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dohoda“)
mezi:

MOPET CZ a.s.
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle
IČ: 24759023, DIČ: CZ24759023
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 16627
(dále jen „MOPET CZ“)
a

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………….…………………
Narozený/á: ………………………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………………………..………………
(dále jen „Zákazník“)
a

Obchodní jméno / Název: …………………………………………………………………………………………
Sídlo: ……………………………………………..………………………………………………………………………………….
Místo podnikání: ……………………………………………………………………………………………………………….
IČ: …………………………………………………………………..
DIČ: …………………………….……………………………….…
Nezapsaná/zapsaná v …………………………………………………………………. vedeném ……………..………………………………………………………….
Jednající / zastoupená ……………………………………………………………………….
(dále jen „Zákazník-drobný podnikatel“)
(společně dále jen „smluvní strany“)
Preambule
Vzhledem k tomu, že Zákazník, uživatel Služby Mobito, má zájem používat tuto Službu pro podnikatelské účely jako drobný
podnikatel a za tímto účelem se identifikoval v souladu s platnými Všeobecnými podmínkami poskytování Služby Mobito
Zákazníkům („Podmínky“);
Vzhledem k tomu, že Zákazník a Zákazník-drobný podnikatel je stejná fyzická osoba, vystupující v jiném právním postavení a jako
jiný účastník Smlouvy o užívání Služby Mobito se Zákazníkem;
Vhledem k tomu, že Zákazník, Zákazník–drobný podnikatel a MOPET CZ mají zájem na pokračování Smlouvy o užívání Služby
Mobito Zákazníkem za stejných podmínek, mají zájem na postoupení práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o užívání Služby
Mobito se Zákazníkem a tedy této Smlouvy ze Zákazníka na Zákazníka-drobného podnikatele;
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Dohodly se smluvní strany následovně:
I.
1.

Smluvní strany souhlasí s postoupením a převodem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o užívání Služby Mobito ve
znění pozdějších dodatků, která byla mezi Zákazníkem a MOPET CZ uzavřena prostředky elektronické komunikace na dálku
(dále jen „Smlouva“), kdy Zákazník na Internetových stánkách MPS akceptoval Podmínky, udělil příslušné souhlasy
v souladu s Podmínkami a odesláním vyplněného a potvrzeného formuláře Smlouvy dokončil svoji registraci do Služby
Mobito. Pro vyloučení pochybností je tato Smlouva platná a účinná od ………………………

2.

Veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na Zákazníka-drobného podnikatele dnem potvrzení MOPET CZ o
řádném provedení identifikace a schválení drobného podnikatele dle Podmínek, tj. dnem účinnosti této Dohody. O této
skutečnosti informuje MOPET CZ Zákazníka a Zákazníka-drobného podnikatele elektronickou poštou nebo na příslušném
MP.

3.

Zákazník-drobný podnikatel prohlašuje, že ke dni účinnosti této Dohody vstupuje do veškerých práv a povinností Zákazníka
ze Smlouvy a to se všemi právními důsledky.

4.

Zákazník-drobný podnikatel potvrzuje, že se přede podpisem této Dohody a převzetím všech práv a povinností z výše
uvedené Smlouvy seznámil s aktuálním zněním Podmínek, které mu byly MOPET CZ poskytnuty.

5.

Zákazník-drobný podnikatel a MOPET CZ berou na vědomí, že dnem účinnosti převodu práv a povinností ze Smlouvy se
bude tento smluvní vztah mezi nimi řídit přiměřeně obchodním zákoníkem a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebních
službách, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Tato Dohoda mění Smlouvu a představuje její aktuální znění ke dni účinnosti této Dohody.
II.

1.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem potvrzení MOPET CZ o
řádném provedení identifikace Zákazníka-drobného podnikatele a jeho schválení MOPET CZ dle čl. I odst. 2 Dohody.

2.

Tato Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní
strany se v této souvislosti dohodly, že MOPET CZ tuto Dohodu bude archivovat do doby, než si Zákazník/Zákazník-drobný
podnikatel požádá písemně Zákaznický servis Služby Mobito o zaslání příslušných vyhotovení na jím sdělenou adresu a to
běžnou poštou.

3.

Veškeré změny a doplnění této Dohody je možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran nebo pokud jde o požadavek na změnu ze strany Zákazníka-drobného podnikatele, pak lze žádost podat
elektronickou formou prostřednictvím MP s využitím Jednoznačného identifikátoru a hesla.

4.

Pokud kterákoli lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Dohody budou prohlášeny soudem za neplatné nebo
neúčinné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení této Dohody zůstávají platná a účinná a vymahatelná a smluvní strany
nahradí tato neplatná a neúčinná a nevymahatelná ustanovení jinými ustanoveními, která se nejvíce přiblíží původnímu
záměru stran.

5.

Smluvní strany se dohodly, že vznik této Dohody a smluvní vztahy z této Dohody vyplývající se řídí obchodním zákoníkem.
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V Praze dne ____________

V _____________ dne ____________

Jménem MOPET CZ a.s.

Zákazník

Jméno a příjmení
Pozice / Zmocněnec na základě plné moci

V _____________ dne ____________
Jménem Zákazníka-drobného podnikatele

______________________________________
Jméno a příjmení / Obchodní firma / Název
Pozice / Zmocněnec na základě plné moci

3

