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Dodatek VPS 

 

k Rámcové smlouvě o poskytování investičních služeb a souvisejících služeb v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., 
o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění 

 
číslo ___________ („Smlouva“) 

 
 
uzavřený dne  ____________ mezi: 

 
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, se sídlem Varšava, Ogrodowa 58, 00-876, Polská republika, IČ: 

(REGON): 015803782, registrovaná Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu, XII. hospodářským oddělením Vnitrostátního 
soudního rejstříku pod č. KRS 0000217580, podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky X-TRADE 
BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, organizační složka, se sídlem v Praze, Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, IČ: 

27867102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložce 56720 (dále jen jako „XTB"). 
 

a 
 
Zákazníkem / Zástupcem Zákazníka 

 

Jméno a příjmení  

Číslo občanského průkazu  

Trvalé bydliště  

 

1. Předmětem tohoto Dodatku je zpřístupnění virtuálního privátního serveru (dále jen "VPS") Zákazníkovi a služeb spojených s jeho 

provozem a údržbou, který je zajištěný společností Coolhousing (dále jen „Provozovatel“). 

2. XTB se zavazuje poskytnout Zákazníkovi přístupový kód VPS zdarma. 

3. Pro využívání VPS, musí Zákazník uzavřít samostatnou smlouvu  s Provozovatelem VPS služby a použít přístupový kód. 

4. Zákazník si je tímto vědom, že VPS podléhá obchodním podmínkám, které jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Zákazníkem a Provozova-

telem.  

5. XTB nenese žádnou odpovědnost za výpadky VPS způsobené třetími osobami, Provozovatelem, zásahem vyšší moci nebo které způsobil 

sám Zákazník.  

6. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že zvážil zpřístupnění služby VPS a její technickou specifikaci nabízenou Provozovatelem, vlastním 

průzkumem či nezávislým doporučením takovéto služby. 

7. Tento dodatek může každá ze smluvních stran kdykoliv písemně vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dnů. Výpovědní lhůta začíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V případě, že XTB zjistí, že 

Zákazník neplní povinnosti uvedené v tomto Dodatku, bude XTB oprávněna od tohoto Dodatku s okamžitou účinností písemně odstoupit. 

8. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

XTB Podpis Zákazníka 

 


