Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby Partneři na serveru
Realitymat.cz
(dále jen 
„
VOP
“
)

1. Úvodní ustanovení
a. Václav Huček, se sídlem na adrese Do Panenek 274, PSČ 190 11, Praha 9,
IČO 86633601 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového
serveru Realitymat.cz/Partneri (dále „Server“), dostupného na adrese (URL)
http://www.realitymat.cz/Partneri (dále jen „Služba“).
b. Provozovatel na Službě zobrazuje prezentaci právnických osob (dále jen
„Objednatel”) na základě platné objednávky o poskytování služeb (dále jen
„Smlouva”).
c. VOP upravují poskytování služeb a definují vztah mezi Provozovatelem a
Objednatelem.

2. Popis Služby
a. Předmětem Služby je na jedné straně závazek Provozovatele zobrazit
prezentaci vybraných právnických osob včetně kontaktů, fotografií a
informací nebo poskytnutí dalších služeb dohodnutých ve Smlouvě, a na druhé
straně závazek Objednatele zaplatit za poskytnuté služby.
b. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování prezentací.

3. Registrace Objednatele
a. Pro užívání Služby je nezbytně nutná registrace Objednatele, kdy je
Objednatel povinen řídit se těmito VOP. Svým podpisem ve Smlouvě stvrzuje,
že se s VOP seznámil, že dává souhlas se zpracováním osobních údajů a že s
těmito VOP souhlasí.
b. Po vyplnění a odeslání Smlouvy je Objednatel registrován na Službě.
Poskytnuté údaje mohou být kdykoliv změněny, upraveny či doplněny.
c. Objednatel nese plnou a výhradní odpovědnost za obsah informací, které
poskytne pro svou prezentaci na Službě.
d. Uhrazením částky, která je stanovena ve Smlouvě, vzniká smluvní vztah mezi
Provozovatelem a Objednatelem.

4. Finanční a platební podmínky
a. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Provozovatel si vyhrazuje právo
pro změnu zpoplatnění.
b. Platba za využití Služby je možná převodem z účtu ve prospěch
Provozovatele.
c. Cena za prezentaci je závazná pro obě strany.
d. V případě prodlení s placením si Provozovatel vyhrazuje právo na odmítnutí
další objednávky ze strany Objednatele do doby, než bude uhrazena částka
sjednána ve Smlouvě.
e. Ve zvláštních případech může být rozdělena platba do dvou splátek, z nichž
jedna je uhrazena při podpisu Smlouvy a druhá po uplynutí 30 dnů od jejího
podpisu.

5. Doba platnosti smlouvy
Smlouva se uzavírá na 12 nebo 24 měsíců.

6. Odstoupení od Smlouvy
a. Objednateli vzniká právo na odstoupení od Smlouvy na základě písemné
žádosti Provozovateli, přičemž je za písemnou formu považována i emailová
komunikace.
b. Odstoupení od Smlouvy může být z jakéhokoliv důvodu, případně i bez udání
důvodu, vždy však nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí platnosti
Smlouvy.
c. Pokud Objednatel nepodá písemnou žádost o odstoupení od Smlouvy ve lhůtě
5 pracovních dnů od podepsání Smlouvy, je povinen uhradit částku sjednanou
ve Smlouvě a vztah se považuje za právoplatný a řídící se těmito VOP.

7. Povinnosti Objednatele
a. Objednatel je povinen uhradit cenu za poskytnuté služby v souladu s platným
ceníkem či platnou Smlouvou.
b. Objednatel je povinen řídit se těmito VOP.

8. Obchodní sdělení a reklama
a. Objednatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že na Službě mohou být
zveřejňována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „Reklama”).
b. Objednatel souhlasí s tím, že jménem Provozovatele může být zveřejňován
jeho objekt činnosti na jiných veřejných kanálech přístupných veřejnosti.
c. Provozovatel není povinen o tomto skutku informovat Objednatele.
d. Objednatel souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli na
emailové adresy uvedené ve Smlouvě obchodní sdělení obsahující zejména
informace o novinkách na Službě a o produktech a službách třetích stran.

9. Souhlas s VOP
a. Každý Objednatel je povinen se před zahájením užívání Služby seznámit s
těmito VOP a vyjádřit s nimi souhlas.
b. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit s tím, že o této
skutečnosti bude Objednatele informovat nejpozději 30 dní před nabytím
platnosti nových VOP.
c. Jakékoliv změny těchto VOP nabývají účinnosti dnem určeným
Provozovatelem, avšak ve vztahu k Objednateli pouze v případě, že
Objednatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany
Objednatele se považuje i pokračování v používání Služby i po datu určeném
Provozovatelem jako datum jako účinnosti změny VOP.
d. Pokud Objednatel se změnami VOP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání
Služby po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny VOP.

10.Komunikace
a. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Objednatelem může být
uskutečňována buď emailem (
info@realitymat.cz
) nebo telefonicky na tel.
čísle 734 829 736.

b. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k Objednatelům může být
Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení
prostřednictvím internetových stránek Provozovatele.

11.Závěrečná ustanovení
a. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace nebo zrušení účtu
Objednatele, a to zejména z důvodů:
i.
porušení těchto VOP,
ii.
porušení právních předpisů či zájmů Provozovatele či třetích stran,
iii.
pokud jsou zadané údaje v rozporu s dobrými mravy,
iv.
pokud Objednatel svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele.
b. Pokud vzniknou na základě zveřejnění prezentace Objednatelem právní
nároky třetích stran, Objednatel nemá žádné právo činit Provozovatele
zodpovědného za tyto skutky.
c. Provozovatel Objednateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu
či škodu, která Objednateli může vzniknout v souvislosti s používáním
Služby. Provozovatel vůči Objednateli zejména neodpovídá za:
i.
jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných
údajů o Objednateli.
d. Objednatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou újmu
(majetkovou i nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného
porušením ustanovení těchto VOP Objednatelem.
e. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického obsahu Služby.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2015

