Platební podmínky
I.- Úvodní ustanovení

Práva, povinnosti a role Poskytovatele obsahu (dále jen "Poskytovatele") v
platebním vztahu ku Objednateli a provozovatele Platformy (dále jen "Platforma") a
naopak včetně upřesnění jednotlivého plnění a konkretizace dobíjení finančních
kreditů (dále jen "Kredit") pro účely koupě obsahu.

II. - Finanční kredity na účtu Objednatele

Objednatel si za účel koupě obsah vytvořeného Poskytovatelem dobíjí Kredit, jenž
pak v plné výši či po částech využívá na odkrytí placených příspěvků.
Kredity si může Objednatel dobít dvěma způsoby. Využitím platební brány, jenž při
platbě přemístí Objednatele do vlastního rozhraní a po platbě umožní návrat zpět na
stránku Platformy nebo platbu bankovním převodem. Postupem a jednotlivými
možnostmi
prove
Objednatele
rozhraní
platební
sekce.
Po dobití kreditu na účet se již jedná o virtuální měnu, jenž je podložená reálnou
měnou a za její pohyb mezi účtem Objednatele a Poskytovatele není účtován žádný
poplatek
a
probíhá
čistě
v
rozhraní
Platformy.
Pro dobití kreditu musí objednatel využít platební bránu Comgate, jenž pro tyto účely
poskytla společnost:

ComGate Payments a.s., Gočárova třída 1754/48b, PSČ 500 02, IČ: 279 24 505,
DIČ CZ27924505

A tyto přímo a jednoznačně odpovídá za převod finančních prostředků na kredit
Objednatele a případné reklamace se řídí obchodními podmínky společnosti.
Společnost Comgate je certifikovaným finančním nástrojem a svou spoluprací s
Platformou se zaručuje záměrně nevytvářet nejasné či jinak matoucí postupy při
platbě či jednání ve špatné víře, viz. obchodní podmínky společnosti.

III. - Finanční kredity na účtu Poskytovatele

Poskytovatel výměnou za svůj nabízený obsah získává kredit od Objednatele.
Poskytovatel můžu výši ceny za obsah nastavit ve dvou úrovních a to u jednotlivého
obsahu, kdy umožňuje Objednateli koupit za předem uvedenou částku kreditu
jednotlivý obsah (Fotku, video, texty, soubor,...) nebo měsíčním tarifem, kdy se po
úhradě měsíční taxi zobrazuje Objednateli všechen placený i volně přístupný obsah,
jenž Poskytovatel zveřejní.

Po úhradě od Objednatele za obsah zveřejněný Poskytovatelem se Poskytovateli
převede výše kreditu na jeho vlastní účet. Ten poté může kredit využít pro platbu
dále, nebo si jej nechat od Platformy vyplatit.

Vyplacení kreditu z účtu Poskytovatele probíhá na základě faktury se 14 denní
splatností, kterou Poskytovatel vystaví Platformě. Poskytovatel může zažádat o
vyplacení maximálně dvakrát během 30 dnů.

IV. - Smluvní záruka poctivosti platby

Všechny částky na portálu jsou uvedeny v Kč.

Reálný finanční podklad kreditu je dobití / vyplacení převeden na / z účtu Platformy.

Tyto Platební podmínky jsou účinné od 8. dubna 2021.

