
Zásady použití webových stránek  

Užíváním těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami.  

Informace o nás  

Tyto webové stránky provozuje společnost EMIXIT Limited registrovaná ve Spojeném království pod 

číslem 10602437, se sídlem  71-75 Shelton Street, Londýn, WC2H 9JQ, Spojené království (dále jen 

EMIXIT).  

Dostupnost služeb  

Pokud je jakýkoli materiál na těchto stránkách, vaše použití těchto stránek nebo produkty inzerované 

na těchto stránkách v rozporu se zákony jurisdikce, ve které se nacházíte, pak tato stránka není 

určena pro vaše použití a žádáme vás, abyste ji nepoužívali. Odpovědnost za shodu se zákony 

jurisdikce, ve které se nacházíte, nesete vy sami.  

Smlouvy  

Podmínky upravující každý nákup provedený na těchto Stránkách, jsou ty, které jsou platné k datu 

vaší objednávky, a které najdete po svém přihlášení. Proto byste se měli před každou objednávkou 

přesvědčit, že rozumíte přesným podmínkám platným pro nákup Produktů z těchto Stránek.  

Vyhrazujeme si právo dle svého uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit . Pokud si Produkty objednáte 

poté, co zveřejníme jakékoli změny, budete vázáni těmito změnami. Abychom vám pomohli určit, zda 

se tyto Podmínky od vaší poslední objednávky změnily, zobrazíme datum, kdy byly tyto podmínky 

naposledy změněny.  

Přijatelné použití Stránek  

Není možné poskytnout přesný seznam toho, co představuje přijatelné a nepřijatelné použití těchto 

Stránek. Obecně nebudeme tolerovat žádné použití Stránek, které by poškodilo nebo mohlo poškodit 

naši pověst, dostupnost či integritu Stránek, nebo které nám způsobí nebo by mohlo způsobit 

jakoukoli právní, daňovou, regulační nebo jinou odpovědnost. Proto vás žádáme, abyste s našimi 

Stránkami zacházeli s respektem a nepoužívali Stránky k žádnému nelegálnímu účelu nebo 

způsobem porušujícím práva jiných osob, nebo který by nám způsobil nebo by mohl způsobit škodu.  

Vyhrazujeme si právo pozastavit používání Stránek obecně nebo vám zablokovat přístup k jakékoli 

části Stránek a/nebo pozastavit či ukončit vaše práva na užívání těchto Stránek nebo kterékoli jejich 

části, budeme-li mít podezření na jejich zneužití. Každé zneužití Stránek jsme oprávněni nahlásit 

příslušným orgánům činným v trestní řízení nebo jiným orgánům a našim právním poradcům. Dále si 

vyhrazujeme právo zveřejnit všechny důkazy, které máme, týkající se přímo nebo nepřímo zneužití 

těchto Stránek.  

Souhlasíte s tím, že Stránky nebudete používat a nezpůsobíte a nedovolíte jejich použití:  

1. k ohrožení nebo poškození provozu, kvality či integrity Stránek respektive provozu, kvality či 

integrity jakékoli telekomunikační sítě;  

2. ke sběru nebo jinému shromažďování informací o ostatních osobách, včetně jejich e-mailových 

adres, bez jejich souhlasu;  

3. k jakémukoli komerčnímu účelu včetně jakékoli formy přímého marketingu, průzkumů (včetně, ne 

však výlučně, zjišťování cen našimi konkurenty), soutěží nebo pyramidových schémat, a nebudete 

Stránky používat ani k účasti nebo k tomu, abyste jiné přiměli k účasti na rozesílání řetězových zpráv, 

nevyžádané pošty, spamu, duplicitních či nevyžádaných zpráv, reklamních nebo propagačních 

materiálů;  

4. k distribuci, stahování, odesílání nebo přenosu jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry, trojské 

koně, červy nebo jiné škodlivé programy;  



5. k útoku na Stránky prostřednictvím útoku typu „odepření služby“; nebo  

6. v rozporu s podmínkami poskytovatele internetových služeb, jehož služby využíváte.  

Při registraci obdržíte heslo. Odpovídáte za zachování důvěrné povahy svého hesla, účtu a všech 

aktivit, které probíhají v rámci tohoto účtu. Žádné osobě neručíme za ztrátu nebo škodu, která by 

mohla vzniknout v důsledku vaší nedostatečné ochrany hesla nebo účtu.  

Dostupnost Stránek  

Ačkoli se budeme snažit předem informovat zákazníky o nedostupnosti Stránek, jejich dostupnost 

nelze zaručit, a v určitých chvílích nemusí být Stránky k dispozici, například abychom mohli provést 

jejich údržbu a aktualizaci.  

Vyhrazujeme si právo Stránky kdykoli pozměnit nebo zrušit, a rovněž si vyhrazujeme právo odmítnout 

vám přístup na Stránky na základě našeho uvážení.  

Záruky  

Nezaručujeme, že budou Stránky trvale dostupné, nebo že vaše používání Stránek bude 

nepřerušované či bezchybné. Tyto Stránky jsou poskytovány společností EMIXIT „tak, jak jsou“. V 

nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy odmítáme veškeré záruky, výslovné nebo 

předpokládané.  

Ani my ani žádný z našich příslušných poskytovatelů licencí, držitelů licencí, poskytovatelů služeb či 

dodavatelů nezaručujeme, že Stránky nebo kterákoli z funkcí v nich obsažená budou poskytovány bez 

přerušení nebo chyby, že budou závady opraveny, nebo že Stránky respektive servery, které Stránky 

zpřístupňují, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty.  

Nezaručujeme ani nečiníme žádné prohlášení týkající se použití nebo výsledků použití materiálů 

obsažených na těchto Stránkách ani na jakýchkoli stránkách třetích stran přístupných prostřednictvím 

Stránek, co do jejich správnosti, přesnosti, včasnosti, spolehlivosti nebo jinak. Je vaší povinností 

zajistit, aby bylo k dispozici vhodné vybavení, které umožní bezpečné používání Stránek. Žádné 

osobě neručíme za ztrátu nebo škodu, která by mohla vzniknout na počítačovém vybavení v důsledku 

použití těchto Stránek.  

Jakkoli vynaložíme přiměřené úsilí k ověření přesnosti informací, které vkládáme na Stránky, 

neposkytujeme žádné záruky, výslovné ani implicitní, pokud jde o přesnost informací. V maximální 

možné míře povolené zákonem odmítáme veškerou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli spoléhání se 

na takové materiály.  

Tato prohlášení o vyloučení odpovědnosti platí v nejširším rozsahu povoleném zákonem.  

Reklama  

Část Stránek může obsahovat reklamu a sponzorské materiály třetích stran.  Inzerenti a sponzoři jsou 

povinni zajistit, aby materiály předložené k zařazení na Stránky byly v souladu s mezinárodním a 

národním právem. Společnost EMIXIT neodpovídá za žádné chyby nebo nepřesnosti v těchto 

reklamních nebo sponzorských materiálech.  

Ochrana soukromí  

Jsme zavázáni k ochraně vašeho soukromí a bezpečí.  Všechny osobní údaje, které od vás získáme, 

budou zpracovány v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.  Měli byste se obeznámit s 

našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek pod tímto odkazem a 

jsou k dispozici v sekci Zásady ochrany osobních údajů.  

Duševní vlastnictví  



Obsah těchto Stránek je vlastnictvím nebo podléhá licenci společnosti EMIXIT. Tento materiál 

zahrnuje, avšak neomezuje se na text, fotografie, obrázky, grafiku, ilustrace, loga, ikony tlačítek, 

zvukové klipy, videoklipy, software a další obsah a jejich sestavení, uspořádání a celkovou sestavu 

(včetně „vzhledu a dojmu“ ze Stránek).   

Všechny materiály obsažené na Stránkách nebo dostupné prostřednictvím Stránek jsou chráněny 

autorskými zákony a jsou vlastněny, kontrolovány nebo licencovány společností EMIXIT nebo 

původními tvůrci těchto materiálů respektive jimi pověřenými poskytovateli licencí. Všechna tato práva 

jsou vyhrazena.   

Takové materiály mohou být použity pouze pro prohlížení Stránek v rámci běžného chodu vašeho 

podnikání nebo jako prostředek k nákupu Produktů dostupných prostřednictvím Stránek. Jakékoli další 

použití těchto materiálů, včetně kopírování, reprodukování, modifikování, prodeje, distribuce, výtahů, 

opětovného použití, přenosu, opětovného zveřejnění, stahování, zobrazování, zveřejňování, 

provedení nebo jiného zneužití jakýmikoli prostředky nebo médii bez předchozího písemného 

souhlasu vlastníka autorského práva je přísně zakázáno. Tyto webové Stránky nebo jejich obsah 

nesmíte použít především pro komerční účely (jiné, než je objednání Produktů od nás v souladu s 

těmito Podmínkami), včetně sběru a použití jakýchkoli seznamů, popisů, cen, derivativního nebo 

komerčního využití těchto webových stránek nebo jejich obsahu, stahování nebo kopírování informací 

o účtech, použití jakéhokoli vytěžování dat, robotů nebo obdobných nástrojů pro shromažďování a 

extrakci dat bez výslovného písemného souhlasu společnosti EMIXIT. Jakékoli neoprávněné použití 

Stránek představuje ukončení vašeho oprávnění používat tyto Stránky a opravňuje nás ukončit 

všechny ostatní dohody mezi námi a vámi.  

Všeobecné  

Odkazy: Pokud popis Produktu obsahuje odkaz na webové stránky třetí strany, vezměte prosím na 

vědomí, že společnost EMIXIT neprověřuje tyto stránky a nemá vliv na jejich obsah. EMIXIT proto 

nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s použitím těchto webových stránek třetích stran.  Na 

našich webových stránkách můžeme také poskytovat odkazy na webové stránky jiných společností, ať 

už se jedná o naše partnery či nikoli. Nemůžeme zaručit, že produkty, které prostřednictvím našich 

Stránek zakoupíte od prodejců třetích stran nebo od společností, na jejichž webové stránky jsme 

poskytli odkaz na našich Stránkách, budou mít uspokojivou kvalitu a veškeré takové záruky zcela 

odmítáme. Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nemá vliv na vaše zákonná práva vůči prodejci 

třetí strany.  Upozorníme vás, pokud bude do transakce zapojena třetí osoba, a prodejci třetí strany 

můžeme rovněž sdělit vaše osobní údaje týkající se této transakce.  

Písemná komunikace: Příslušné zákony vyžadují, aby některé informace nebo komunikace, které vám 

zašleme, byly v písemné formě.  Použitím našich Stránek souhlasíte s tím, že komunikace s námi 

bude převážně elektronická.  Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vás budeme informovat 

zveřejněním oznámení na našich Stránkách.  Pro smluvní účely souhlasíte s tímto elektronickým 

komunikačním prostředkem a uznáváte, že veškeré smlouvy, oznámení, informace a další 

komunikace, které vám poskytneme elektronicky, vyhovují všem zákonným požadavkům, aby taková 

sdělení byla písemná.  Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.  

Oddělitelnost: Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán zjistí, že některá ustanovení těchto Podmínek 

jsou v určitém rozsahu neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná, bude taková podmínka oddělena 

od ostatních podmínek pouze v tomto rozsahu a ostatní podmínky budou nadále platné v plném 

rozsahu povoleném zákonem.  

Naše právo pozměnit tyto Podmínky: Máme právo tyto Podmínky dle potřeby revidovat a měnit tak, 

aby odrážely změny tržních podmínek ovlivňující naše podnikání, technologické změny, změny 

platebních metod, změny příslušných právních předpisů a regulačních požadavků a změny možností 

našeho systému.  



Právo a soudní příslušnost: Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti 

s nimi, jejich předmětem nebo vznikem (včetně mimosmluvních sporů či nároků) podléhá výhradní 

jurisdikci soudů v Anglii a Walesu.  Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající ze smluv nebo jejich vzniku 

nebo v souvislosti s nimi (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) podléhá výhradní jurisdikci 

soudů v Anglii a Walesu.  

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 1. listopadu 2017. 

Tento český překlad je uveden pro snadnější porozumění a slouží pouze k informačním účelům. V 

případě sporů bude závazná pouze anglická verze. 


