Všeobecné obchodní podmínky společnosti SOFORT GmbH při registraci („Registrační VOP“)
§ 1 Platnost
1. Registrační VOP společnosti SOFORT GmbH (dále jako: „společnost“) platí pro veškeré
obchodní vztahy mezi společností a prodejcem, prodejcem služeb nebo prodejcem
digitálního zboží (dále: „prodejce“).
2. Po registraci a souhlasu s registračními VOP obdrží prodejce přístup do zákaznického menu
společnosti, ve kterém může aktivovat jednotlivé produkty založením projektů (aktivace
produktů) a zadávat nutné údaje o sobě (zvláště údaje o bankovním spojení včetně kódu BIC
a IBAN atd.).
3. Pro jednotlivé produkty platí doplňkově nebo odlišně k registračním VOP, produktově
specifické Všeobecné obchodní podmínky (např. VOP pro SOFORT), které je nutno při aktivaci
produktu akceptovat. Jakmile produktově specifické VOP obsahují ustanovení, která se od
registračních VOP liší, mají tato ustanovení přednost před registračními VOP.
§ 2 Změny VOP
Společnost si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit registrační VOP stejně jako produktově specifické
VOP. O změnách bude prodejce informován po přihlášení do zákaznického menu pomocí pop-up
okna a/nebo písemně na e-mailové adrese uložené v menu pro zákazníka. Prodejce může během 6
týdnů od sdělení vznést e-mailem, faxem nebo písemně proti změnám námitku. Pokud během této
lhůty společnost žádnou námitku neobdrží, pokládá se to za vyslovení souhlasu s uvedenými
změnami. Na tuto skutečnost bude prodejce při oznámení zvláště upozorněn. Pokud prodejce
změnám odporuje, platí dané VOP beze změny i nadále. Právo stran, řádně vypovědět smlouvu,
zůstává tímto nedotčeno.
§ 3 Odměna
1. Registrace v menu pro zákazníka společnosti je bezplatná.
2. Poplatky za daný produkt nejsou splatné při jeho aktivaci v zákaznickém menu, ale vždy až při
aktivování prvního projektu. Poplatky jsou stanoveny ve zvláštní dohodě o poplatcích, na
kterou se při aktivaci produktu zvláště odkazuje.
§ 4 Doba trvání smlouvy /výpověď
1. Dokud není uzavřena žádná smlouva týkající se alespoň jednoho z produktů, je výpověď
obchodního vztahu mezi společností a prodejcem kdykoliv možná.
2. Aktivace produktu představuje nabídku prodejce vůči společnosti, poskytovat daný produkt
za obchodních podmínek společnosti ve svém e-shopu. Smlouva týkající se produktu se
realizuje aktivací produktu společností. Prodejce je o aktivaci společností informován emailem a/nebo přes upozornění v menu pro zákazníky. Společnost si vyhrazuje právo
zkontrolovat před aktivací údaje předané prodejcem a aktivaci odmítnout, zvláště pokud není
možné technické zapojení daného produktu do daného e-shopu (např. při použití systému eshopu, který není podporován), nejsou splněny předpoklady pro daný produkt nebo existují
důvody, které opravňují společnost k mimořádné výpovědi.

3. Doba trvání smlouvy pro jednotlivé produkty se řídí podle daných produktově specifických
VOP. Pro výpověď veškerých obchodních vztahů mezi společností a prodejcem je směrodatná
výpovědní lhůta produktu, který má v době výpovědi nejdéle platnou dobu trvání smlouvy.
Právo stran vypovědět jednotlivé produkty podle ustanovení produktově specifických VOP
tím zůstává nedotčeno.
4. Právo na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. Společnost má zvláště právo na
mimořádnou výpověď (a) zcela nebo pro jednotlivé země, pokud se z právních nebo
technických důvodů poskytnutí produktu stane nemožným (b) při opakovaných stížnostech
koncových zákazníků na prodejce, (c) pokud prodejce provádí ilegální obchodní činnost, nebo
na svých stránkách zveřejňuje extremistické obsahy, k registraci došlo pouze na základě
průzkumu trhu nebo se společnost při spolupráci musí obávat poškození reputace, (d) pokud
prodejce podal žádost na insolvenční řízení, tato žádost byla z důvodu nedostatečné
konkurzní podstaty zamítnuta nebo je prodejce v jiných finančních problémech, které
zpochybňují jeho schopnost dodávky vůči koncovým zákazníkům. Pokud existují důvody,
které opravňují k mimořádné výpovědi, je společnost kromě toho oprávněna, deaktivovat
jednotlivé produkty pro používání v e-shopu prodejce, to platí zvláště pro dobu objasňování,
v níž má prodejce možnost zaujmout stanovisko.
§ 5 Ručení
Za škody na životě, těle nebo zdraví ručí společnost podle zákonných ustanovení. V případě jiných
škod ručí společnost – s výhradou věty 3 – pouze za úmysl a hrubou nedbalost. Za škody způsobené
hrubou nedbalostí, které vyplývají z porušení podstatné smluvní povinnosti, ručí společnost rovněž,
ovšem v omezení na škody, které byly v době porušení smlouvy předvídatelné. Podstatné smluvní
povinnosti jsou takové, které chrání důležité právní pozice smluvního partnera vyplývající ze smlouvy,
které mu smlouva podle svého obsahu a účelu přináleží, stejně jako takové, jejichž plnění vůbec
umožňuje řádné provedení smlouvy a na jejichž dodržení se prodejce pravidelně může spolehnout.
Ručení podle Zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou produktu zůstává výše uvedenými
ustanoveními nedotčeno.
§ 6 Marketing společnosti a jmenování prodejců
Prodejce souhlasí, že ho společnost od chvíle uzavření smlouvy smí uvádět jako referenčního
zákazníka v následujících médiích: webová stránka www.sofort.com, prezentace PowerPoint,
produktové brožury. Ve vztahu na konkrétní produkty smí být prodejce jmenován jen tehdy, když pro
odpovídající produkt také založil projekt.
§ 7 Jiné
1. Změny a/nebo dodatky této dohody je nutno provést písemně (e-mailem, faxem, dopisem)
a s výslovným upozorněním na to, že se jedná o změnu nebo dodatek této smlouvy, stejně
tak i zrušení této doložky o písemné formě.
2. Pokud by jedno z ustanovení této smlouvy a/nebo jejích změn příp. dodatků mělo být nebo
se stát neplatné, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Neúčinné
ustanovení je nahrazeno účinným, které se nejvíce blíží zamýšlenému hospodářskému
záměru. To samé platí i v případě chybějícího ustanovení v této smlouvě.

3. Pokud je mezi stranami uzavřena individuální písemná smlouva, která se liší od Všeobecných
obchodních podmínek společnosti, má přednost před Všeobecnými obchodními
podmínkami.
4. Místo plnění pro obě strany této smlouvy je Mnichov.
5. Výlučným místem soudu je Mnichov, což neplatí, pokud se jedná o jinou zákonem
stanovenou výlučnou příslušnost.
6. Smlouva podléhá právu Spolkové republiky Německo.
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