Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), v. 010-2018
Tyto VOP mají povahu smlouvy mezi konečným uživatelem a poskytovatelem a majitelem aplikace
Aleebi.com (dále jen „Aleebi.com“). Aleebi.com si vyhrazuje právo tyto VOP měnit.
Aleebi.com upozorní konečného uživatele na změnu VOP v případě, že taková změna bude značného
rozsahu, a to zveřejněním těchto VOP na svých webových stránkách www.Aleebi.com.
1. Přihlášení do aplikace
Aplikace Aleebi.com je webová aplikace přístupná přes webové rozhraní na stránkách
www.Aleebi.com nebo na intranetu konečného uživatele. Je přístupná všem, kteří obdrželi přístupové
informace a heslo a jsou skutečnými osobami nebo fyzickými a právnickými osobami s právní
odpovědností.
Přihlášením do aplikace konečný uživatel prohlašuje že:
1. je mu alespoň 15 let a je buďto skutečně existující osobou nebo
2. zástupcem fyzické nebo právnické osoby
3. poskytuje pravdivé informace o sobě nebo o fyzické nebo právnické osobě, kterou zastupuje
Konečný uživatel nesmí používat aplikaci Aleebi.com pro jakékoliv nezákonné, nemorální nebo jinak
vadné účely. Konečný uživatel musí poskytnout pravdivé informace při Registraci i Přihlašování do
aplikace. Majitel Aleebi.com si vyhrazuje právo kdykoliv znepřístupnit či smazat účet konečného
uživatele, který uvede údaje nepravdivé nebo částečně nepravdivé. Při Registraci obdrží konečný
uživatel email, který bude obsahovat přístupové informace včetně hesla.
2. Cena
Aleebi.com je on line cloudová aplikace, v níž každý koncový uživatel využívá svou část aplikace pro
ukládání svých informací. Pouze koncový uživatel s oprávněním admin může udělovat a odjímat práva
přístupu do aplikace nebo jejích částí. Tento koncový uživatel s admin právem také bere na vědomí, že
Aleebi.com vystavuje fakturu na základě počtu zadaných uživatelů a na základě jím zpřístupněných
modulů, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Koncový uživatel platí také za spotřebovaný diskový prostor,
a to na základě objemu dat k poslednímu dni daného měsíce. Faktura bude vystavena s periodou dle
dohody obou stran a konečný uživatel tímto akceptuje její elektronickou podobu, ve které bude
zasílána.
3. Platba za užívání aplikace Aleebi.com
Aleebi.com funguje jako předplacené aplikace. Poskytovatel a majitel aplikace vystavuje fakturu na
základě dohodnuté periody s koncovým uživatelem a dle počtu uživatelů. Koncový uživatel je povinen
dodržovat termín splatnosti uvedený na faktuře. Uživatel je ten, kdo má vytvořený účet v aplikaci a má
také originální a nepřenosné přístupové informace a heslo. Předplatné obsahuje nelimitovaný počet
zadaných údajů v rámci každého uživatelského účtu, podporu dostupnou na adrese
podpora@Aleebi.com, jakékoliv upgrady a vylepšení modulů, které jsou koncovému uživateli
přístupné, a aplikaci přístupnou nepřetržitě s možnými výpadky do 3% možné dostupnosti aplikace.
Aleebi.com si vyhrazuje právo aplikaci znepřístupnit některým nebo všech uživatelům zákazníka
v případě pozdní platby. Jako určující pro den zaplacení je datum splatnosti uvedené na faktuře.
Poplatek za užívání aplikace je stále platný i po dobu znemožnění přístupu do aplikace z důvodu
opožděné platby. Poplatek za používání aplikace se o tuto dobu nezkracuje.

4. Povinnosti poskytovatele a majitele aplikace Aleebi.com
Aleebi.com poskytne koncovému uživateli on-line přístup do aplikace na adrese dle těchto VOP.
Poskytovatel a majitel aplikace umožní tento přístup minimálně v 97% takových přístupů. Pakliže
koncový uživatel zjistí, že aplikace nevykazuje funkcionalitu, kterou si objednal a která má být přiřazena
danému koncovému uživateli, Aleebi.com je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Koncový uživatel
je srozuměn s tím, že pracovní hodiny Aleebi.com jsou od 8-17 hod každý všední den.
Aleebi.com nenese odpovědnost za jakékoliv chování aplikace Aleebi.com ve vztahu ke třetím osobám.
V žádném případě není Aleebi.com zodpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou na hardware a
software koncového uživatele ani dalších třetích stran. Stejně tak není Aleebi.com zodpovědný za
jakékoliv opoždění způsobené poskytovatelem internetového připojení ani za případné přerušení
tohoto připojení. Aleebi.com není také zodpovědný za jakékoliv chování, které pramení z neodborného
nebo nesprávného užívání aplikace Aleebi.com nebo za porušení těchto VOP. Aleebi.com není také
zodpovědný za jakoukoliv ztrátu nebo snížený zisk koncového uživatele (zákazníka). Aleebi.com není
zodpovědný za jakoukoliv přímou či nepřímou ztrátu či újmu způsobenou nesprávným používáním
aplikace Aleebi.com nebo neplněním povinností (ať už způsobené nepozorností, jednáním v dobré víře,
nebo povinnosti zakládající se na obecném rozumu). Aleebi.com nenese žádnou odpovědnost za
jakýkoliv obsah, který koncový uživatel do software umístí.
5. Povinnosti koncového uživatele (zákazníka)
Koncový uživatel je povinen platit předplatné včas a v plné výši a vždy se řídit těmito VOP, stejně tak
jako spolupracovat s Aleebi.com tak, aby byl zajištěn řádný provoz aplikace Aleebi.com. Koncový
uživatel si je vědom veškerých právních předpisů týkajících se emailové komunikace a zavazuje se
dodržovat veškeré právní předpisy týkající se emailové komunikace a používání on-line služeb. Majitel
Aleebi.com má právo za účelem kontroly těchto skutečností a za účelem správy aplikace Aleebi.com
přistupovat do účtu koncového uživatele.
6. Emailová komunikace
Koncový uživatel (zákazník) prohlašuje, že všichni koncoví uživatelé souhlasí se zasíláním emailů od
Aleebi.com, souhlasí tedy s neomezeným zasíláním emailů z adresy @Aleebi.com. Tento souhlas je
platný ještě 6 měsíců po ukončení smluvního vztahu mezi Aleebi.com a koncovým uživatelem.
7. Hardware a software požadavky
Aplikace Aleebi.com je SaaS aplikace (software jako služba – software as a servise), aplikace, která
vyžaduje stabilní internetové připojení. Koncový uživatel může do aplikace Aleebi.com přistupovat na
adrese www.Aleebi.com, a to po zadání 3 údajů, které mu byly zaslány emailem
1. název společnosti
2. ID
3. heslo

8. Bezpečnost dat
Aleebi.com je povinen chránit data koncových uživatelů a jakékoliv informace poskytnuté v rámci
uzavřené smlouvy. Jakékoliv osobní údaje budou používány pouze pro účely řádného provozování
aplikace Aleebi.com a Aleebi.com není oprávněn poskytnout jakékoliv údaje třetí straně s výjimkou

toho případu, kdy k tomuto dostane písemný souhlas koncového uživatele. Aleebi.com prohlašuje, že
jakékoliv informace, které nabyl v souvislosti s poskytováním aplikace Aleebi.com mají povahu
obchodního tajemství a jako s takovými bude nimi zacházeno. Veškerá ustanovení v odstavci
„Bezpečnost dat“ jsou platná jak po dobu trvání smluvního vztahu, tak i po jeho ukončení. V případě
ukončení smluvního vztahu může koncový uživatel požádat o vymazání veškerých dat ze svého účtu.
Pakliže tak neudělá, veškerá data budou automaticky smazána do 30 dnů od ukončení tohoto
smluvního vztahu.
9. Užití na veřejných místech
Pakliže bude koncový uživatel přistupovat do aplikace na veřejných místech, je jeho povinností chránit
svá data především:
o
o
o
o
o
o
o

Nepotvrzovat upozornění na „zapamatovat heslo“
Neumožnit „ukládání dočasných souborů“
Ujistit se, že nikdo nemůže vidět zadávání hesla při přihlašování do aplikace Aleebi.com
V žádném případě své heslo neposkytovat třetí straně
Pakliže existuje podezření o přístupu neautorizované osoby na účet koncového
uživatele, vyžádat si okamžitou změnu hesla
Neopouštět počítač tak, aby byl možný vstup do běžící aplikace Aleebi.com
V případě odchodu od počítače se z aplikace řádně odhlásit

10. Aleebi.com je oprávněn kdykoliv ukončit přístup koncového uživatele zejména, avšak nikoliv
pouze, v těchto případech
•
•
•
•
•

Koncový uživatel (zákazník) je opožděn s platbou o více než 30 dní
Koncový uživatel porušuje VOP
Koncový uživatel znehodnocuje jméno Majitele Aleebi.com nebo jedná v jeho neprospěch
Koncový uživatel poskytnul nepravdivé údaje
Ukončení přístupu do aplikace Aleebi.com bude zasláno emailem na adresu poskytnutou
koncovým uživatelem jako kontaktní

