!

Balíček “E-konzultant Platinum + on-line kurz Jak získávat klienty
z internetu”#

Balíček “E-konzultant Platinum + on-line kurz JAK ZÍSKÁVAT KLIENTY
Z INTERNETU” (dále jen “Balíček”) se skládá z dvou částí. První částí je licence k
využívání aplikace E-konzultant, verze PLATINUM (dále jen
E-konzultant) a druhou částí je soubor vzdělávacích materiálů o on-line marketingu
s kompletním popisem know-how k obchodování finančních poradců v prostředí internetu
(dále jen “Vzdělávací sada”) přičemž každou z těchto částí poskytují tyto subjekty:!

!

1) Licenci E-konzultant poskytuje:#
Pireus, společnost s ručením omezeným!
se sídlem Litohlavská 89, 337 01 Rokycany!
IČ: 64830900 DIČ: CZ64830900!
(dále jen “Pireus“)!

!

2) Vzdělávací sadu poskytuje:#
Pavel Fara, fyzická osoba!
se sídlem Litohlavská 89, 337 01 Rokycany
IČ: 11368446!
číslo účtu: 321141-381/0100
(dále jen “Poskytovatel”)!

!

Uživatelem balíčku se stává zprostředokvatel finančních a pojišťovacích služeb (dále jen
“Poradce”). Poradce získává obě části Balíčku za těchto podmínek:!

!

1) E-konzultant ve verzi PLATINUM za nulový poplatek. Bezplatné užívání licence je
upraveno smlouvou mezi Poradcem a Pireusem, která je dostupná na
tomto odkazu: http://pavelfara.cz/wp-content/uploads/2015/03/
SMLOUVA_PIREUS_2014_03.pdf!

!

2) Vzdělávací sada za poplatek 990,- Kč měsíčně. Obsah Vzdělávací sady je popsán níže.
Využívání Vzdělávací sady je upraveno touto dohodou, uzavřenou mezi Poradcem a
Poskytovatelem!

!
Dohoda o poskytnutí “Vzdělávací sady”#
!
A. Obsah Vzdělávací sady:#
!
Pět E-booků pro začínající on-line marketéry:#
!
“Jak napsat e-mail, který prodává”!
“Jak získat reference, které prodávají”!
“Desatero e-mail marketingu”!
“Nechte je, aby si o obchod řekli sami”!
“Pět tajných triků internetových podnikatelů”!

!
Sedm Návodů k vytváření obchodních příležitostí na internetu:#
!
“Návod na blogování”!
“Návod na sociální sítě”!

“Jak domluvit deset schůzek najednou”!
“Návyky, které vynášejí”!
“Reference, které prodávají”!
“Výkladní skříň finančního poradce na internetu”!
“Jak vytvořit penězovod z internetu”!

!
Účast na kurzu pro začínající on-line marketéry:#
!
Kurz “Jak získat trvalý příjem z internetu”!
!
B. Časová platnost čerpání Vzdělávacího balíčku#
!

Vzdělávací sada bude Poradci dodávána postupně v průběhu dvanácti měsíců od vzniku
platnosti této Dohody, přičemž se má za to, že dohoda vstupuje v platnost dnem připsání
první platby na účet Poskytovatele. !

!
C.Prohlášení Poradce o rigistraci u ČNB#
!

Poradce prohlašuje, že je investičním nebo pojišťovacím zprostředkovatelem, zapsaným
v registru ČNB a tato činnost je jeho hlavním zdrojem příjmů. !

!
D.Platební podmínky#
!

Pravidelný měsíční poplatek je splatný měsíčně předem vždy do desátého dne
předcházejícího měsíce na účet Poskytovatele. Platebním dokladem pro potřeby daňové
evidence a účetnictví je tato Dohoda, kterou si Poradce může stáhnout a vytisknout na
webu Poskytovatele!

!
E. Závěrečná ujednání#
!

Tato dohoda vstupuje v platnost doručením první platby na účet Poskytovatele.
Dohoda s Poskytovatelem je vyhotovena elektronicky a je dostupná na webu
Poskytovatele.!
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a Poradce i Poskytovatel od ní mohou
odstoupit bez udání důvodů s výpovědní dobou jednoho měsíce. Výpovědní doba se
začíná počítat od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

