Všeobecné licenční podmínky
1. Základní ustanovení
1.1.

Tyto Všeobecné licenční podmínky („VLP“) upravují vztahy mezi Obchodníkem a společností
eKasa s.r.o., IČ 05089131, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 („Společnost“),
které se týkají aplikace eKasa.

1.2.

Společnost prohlašuje, že je oprávněna umožnit Obchodníkovi užití aplikace eKasa dle těchto
VLP.

1.3.

Aplikace eKasa zahrnuje rovněž veškeré pozdější aktualizace a změny aplikace eKasa včetně
doplňků.

1.4.

Zkratky a slova začínající velkými písmeny mají stejný význam jako ve Všeobecných
obchodních podmínkách společnosti O2 Czech Republic a.s. týkající se Služby eKasa („VP“).

1.5.

Práva a povinnosti v těchto VLP výslovně neupravená se řídí VP.

2. Rozsah podlicence
2.1.

Společnost uděluje Obchodníkovi v souvislosti s užíváním Služby eKasa na dobu trvání
Smlouvy nevýhradní, nepřevoditelnou, časově omezenou podlicenci pro území České
republiky k využití aplikace eKasa.

2.2.

Podlicence je Obchodníkovi poskytnuta pouze v souvislosti se Službou eKasa a pouze pro
účel popsaný ve Smlouvě.

2.3.

Obchodník není oprávněn jakkoliv zasahovat do softwaru aplikace eKasa, činit kopie, zálohy,
či podlicenci převést na třetí osobu.

2.4.

Společnost má právo provádět jakékoliv změny aplikace eKasa, zejména aktualizací,
vylepšením funkčnosti, či doplněním o další funkce („Aktualizace“), např. v návaznosti na
změny ET nebo vývoji na trhu.

2.5.

Společnost má právo omezit či přerušit provoz aplikace eKasa z důvodu údržby či provedení
Aktualizací.

2.6.

Platba za podlicenci je upravena v Ceníku a je součástí platby za Službu eKasa.

2.7.

Obchodník není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do aplikace eKasa. Zakázanými
změnami jsou i instalace aplikací třetích stran, pokud nebyly písemně schváleny O2.

3. Ostatní ujednání
3.1.

Odpovědnost O2 za nefunkčnost aplikace eKasa je omezena do výše šestinásobku měsíční
platby, kterou Obchodník O2 uhradil za Službu eKasa.

3.2.

Obchodník uděluje Společnosti souhlas s využitím Databáze, tj. souhrnem veškerých dat
nacházejících se v aplikaci eKasa, a to pro obchodní a jiné účely Společnosti nebo pro
obchodní a jiné účely partnerů Společnosti.

3.3.

V souvislosti s Bezhotovostními Platbami je Společnost oprávněna jménem Obchodníka
souhlasit se změnami procentní sazby, která je Obchodníkovi účtována tak, aby byla zajištěna
funkcionalita Bezhotovostních Plateb. Ze stejného důvodu je Společnost rovněž oprávněna
jménem Obchodníka souhlasit s dílčími změnami či zrušením smlouvy vztahující se
k Bezhotovostním Platbám. Společnost je dále oprávněna komunikovat jménem Obchodníka
s poskytovatelem Bezhotovostních Plateb, např. ohledně reklamací. Obchodník ke shora
uvedenému tímto Společnost zmocňuje.

3.4.

Obchodník souhlasí s pravidelnou aktualizací těchto VLP, která nastane obvykle současně
s Aktualizací aplikace eKasa.

