
Zásady použitia webových stránok  

Užívaním týchto webových stránok súhlasíte s nižšie uvedenými Podmienkami.  

Informácie o nás 

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť EMIXIT Limited registrovaná v Spojenom kráľovstve 

pod číslom 10602437, so sídlom v 71-75 Shelton Street, Londýn, WC2H 9JQ, Spojené kráľovstvo 

(ďalej len EMIXIT).  

Dostupnosť služieb 

Ak je akýkoľvek materiál na týchto stránkach, Vaše použitie týchto Stránok alebo produkty inzerované 

na týchto stránkach v rozpore so zákonmi jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate, potom táto stránka nie je 

určená pre Vaše použitie a žiadame Vás o to, aby ste ju nepoužívali. Zodpovednosť za zhodu so 

zákonmi jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate, nesiete Vy sami.  

Kontrakty  

Podmienky upravujúce každý nákup, vykonaný na týchto Stránkach, sú tie, ktoré sú platné k dátumu 

Vašej objednávky, a ktoré nájdete po Vašom prihlásení. Preto by ste sa mali pred každou 

objednávkou presvedčiť, že rozumiete presným podmienkam platným pre nákup Produktov z týchto 

Stránok.  

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto Podmienky kedykoľvek a na základe nášho rozhodnutia. Ak si 

Produkty objednáte potom, čo zverejníme akékoľvek zmeny, budete viazaní týmito zmenami. Aby sme 

Vám pomohli určiť, či sa tieto Podmienky od Vašej poslednej objednávky zmenili, zobrazíme dátum, 

kedy boli tieto podmienky naposledy zmenené.  

Prijateľné použitie Stránok 

Nie je možné poskytnúť presný zoznam toho, čo predstavuje prijateľné a neprijateľné použitie týchto 

Stránok. Vo všeobecnosti nebudeme tolerovať žiadne využitie Stránok, ktoré by poškodilo alebo 

mohlo poškodiť našu povesť, dostupnosť alebo integritu Stránok, alebo ktoré nám spôsobí alebo by 

mohlo spôsobiť akúkoľvek právnu, daňovú, regulačnú alebo inú zodpovednosť. Preto Vás žiadame, 

aby ste s našimi Stránkami zachádzali s rešpektom a nepoužívali Stránky k žiadnemu nelegálnemu 

účelu, alebo takým spôsobom porušujúcim práva iných osôb, ktorý by nám spôsobil alebo by mohol 

spôsobiť škodu.  

Vyhrádzame si právo pozastaviť používanie Stránok obecne alebo Vám zablokovať prístup k 

akejkoľvek časti Stránok a/alebo pozastaviť či ukončiť Vaše práva na užívanie týchto Stránok alebo 

ktorejkoľvek ich časti, ak budeme mať podozrenie na ich zneužitie. Každé zneužitie Stránok môžeme 

nahlásiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom a naším právnym 

poradcom. Ďalej si vyhradzujeme právo zverejniť všetky dôkazy, ktoré máme, týkajúce sa priamo 

alebo nepriamo zneužitia týchto Stránok.  

Súhlasíte s tým, že Stránky nebudete používať nespôsobíte a nedovolíte ich použitie:  

1. na ohrozenie alebo poškodenie prevádzky, kvality alebo integrity Stránok respektíve prevádzky, 

kvality alebo integrity akejkoľvek telekomunikačnej siete;  

 

2. na zber alebo iné zhromažďovanie informácií o ostatných osobách, vrátane ich e-mailových adries, 

bez ich súhlasu;  

 

3. k akémukoľvek komerčnému účelu vrátane akejkoľvek formy priameho marketingu, prieskumov 

(vrátane, nie však výlučne, zisťovania cien našimi konkurentmi), súťaží alebo pyramídových schém, a 

nebudete Stránky používať ani na účasť alebo na to, aby ste iných donútili k účasti na rozosielaní 

reťazových správ, nevyžiadanej pošty, spamu, duplicitných alebo nevyžiadaných správ, reklamných 



alebo propagačných materiálov;  

 

4. na distribúciu, sťahovanie, odosielanie alebo prenos akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje víry, 

trójske kone, červy alebo iné škodlivé programy;  

 

5. na útok na Stránky prostredníctvom útoku typu „odopretie služby“; alebo  

 

6. v rozpore s podmienkami poskytovateľa internetových služieb, ktorého služby využívate.  

Pri registrácii Vám bude pridelené heslo. Ste zodpovední za zachovanie dôvernej povahy Vášho hesla, 

účtu a všetkých aktivít, ktoré prebiehajú v rámci tohto účtu. Žiadnej osobe neručíme za stratu alebo 

škodu, ktorá by mohla vzniknúť v dôsledku nedostatočnej ochrany Vášho hesla alebo účtu.  

Dostupnosť Stránok 

Napriek tomu, že sa budeme snažiť vopred informovať zákazníkov o nedostupnosti týchto Stránok, ich 

dostupnosť nie je možné zaručiť a v určitých chvíľach nemusia byť Stránky k dispozícii, napríklad aby 

sme mohli vykonať ich údržbu a aktualizáciu.  

Vyhrádzame si právo Stránky kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť a vyhradzujeme si tiež právo 

odmietnuť prístup na Stránky na základe nášho uváženia.  

Záruky 

Nezaručujeme, že budú Stránky trvalo dostupné, alebo že Vaše používanie stránok bude 

neprerušované alebo bezchybné. Tieto Stránky sú poskytované spoločnosťou EMIXIT na báze „tak 

ako sú“. V najširšom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi odmietame všetky záruky, 

výslovné alebo predpokladané.  

Ani my ani žiadny z našich príslušných poskytovateľov licencií, majiteľov licencií, poskytovateľov 

služieb alebo dodávateľov nezaručujeme, že Stránky alebo ktorákoľvek z funkcií v nich obsiahnuté 

budú poskytované bez prerušenia alebo chyby, že budú závady opravené alebo že Stránky respektíve 

servery, ktoré Stránky sprístupňujú, neobsahujú víry alebo iné škodlivé komponenty.  

Nezaručujeme ani neposkytujeme žiadne prehlásenie týkajúce sa použitia alebo výsledkov použitia 

materiálov obsiahnutých na týchto Stránkach ani na akýchkoľvek stránkach tretích strán prístupných 

prostredníctvom Stránok, čo do ich správnosti, presnosti, včasnosti, spoľahlivosti alebo iných. Vašou 

povinnosťou je zaistiť, aby bolo k dispozícii vhodné vybavenie, ktoré umožní bezpečné používanie 

webu. Žiadnej osobe neručíme za stratu alebo škodu, ktorá by mohla vzniknúť na počítačovom 

vybavení v dôsledku použitia týchto stránok.  

Aj keď vynaložíme primerané úsilie na overenie presnosti informácií, ktoré umiestnime na Stránky, 

neposkytujeme žiadne záruky, výslovné ani predpokladané, ak ide o ich presnosť. V maximálnej 

možnej miere povolenej zákonom odmietame všetku zodpovednosť a zodpovednosť vyplývajúcu z 

akéhokoľvek spoliehania sa na také materiály.  

Tieto odmietnutia zodpovednosti platia v najširšom rozsahu povolenom zákonom.  

Reklama  

Časť Stránok môže obsahovať reklamu a sponzorované materiály tretích strán.  Inzerenti a sponzori 

sú povinní zaistiť, aby materiály predložené na zaradenie na Stránky boli v súlade s medzinárodným a 

národným právom. Spoločnosť EMIXIT nezodpovedá za žiadne chyby alebo nepresnosti v týchto 

reklamných alebo sponzorovaných materiáloch.  

Ochrana súkromia 



Zaviazali sme sa k ochrane Vášho súkromia a bezpečnosti. Všetky osobné dáta, ktoré od Vás 

získame, budú spracované v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Mali by ste sa 

oboznámiť s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto Podmienok pod 

týmto odkazom a názvom Zásady ochrany osobných údajov.  

Duševné vlastníctvo 

Obsah týchto Stránok j vlastníctvom alebo licenciou spoločnosti EMIXIT. Tento materiál zahŕňa, avšak 

neobmedzuje sa na text, fotografie, obrázky, grafiky, ilustrácie, logá, ikony tlačidiel, zvukové klipy, 

videoklipy, software a ďalší obsah a ich súbor, usporiadanie a celkovú zostavu (vrátane „vzhľadu a 

dojmu“ zo Stránok).   

Všetky materiály obsiahnuté na Stránkach alebo dostupné prostredníctvom Stránok sú chránené 

zákonmi o autorských právach a sú vlastnené, kontrolované alebo licencované spoločnosťou EMIXIT 

alebo pôvodnými tvorcami týchto materiálov respektíve nimi poverenými poskytovateľmi licencií. 

Všetky práva vyhradené.   

Takéto materiály môžu byť použité iba na prehliadanie Stránok v rámci bežného chodu Vášho 

podnikania alebo ako prostriedok na nákup Produktov dostupných prostredníctvom Stránok. 

Akékoľvek ďalšie použitie týchto materiálov, vrátane kopírovania, reprodukovania, modifikovania, 

predaja, distribúcie, výťahov, opätovného použitia, prenosu, opätovného vydania, sťahovania, 

zobrazovania, zverejňovania, prevedenia alebo iného ich zneužitia akýmikoľvek prostriedkami alebo 

médiami bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka autorského práva je prísne zakázané. 

Tieto webové Stránky alebo ich obsah nesmiete použiť predovšetkým na komerčné účely (iné, než je 

objednanie Produktov od nás v súlade s týmito Podmienkami), vrátane zberu a použitia akýchkoľvek 

zoznamov, popisov, cien, derivatívneho alebo komerčného využitia týchto webových stránok alebo ich 

obsahu, sťahovania alebo kopírovania informácií o účtoch, použitia akéhokoľvek dolovanie dát, 

robotov alebo obdobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu dát bez výslovného písomného 

súhlasu spoločnosti EMIXIT. Akékoľvek neoprávnené použitie Stránok predstavuje ukončenie Vášho 

oprávnenia používať tieto Stránky a oprávňuje nás ukončiť všetky ostatné dohody medzi nami a Vami.  

Všeobecné  

Odkazy: Tam, kde popis Produktu obsahuje odkaz na webové stránky tretej strany, vezmite na 

vedomie, že spoločnosť EMIXIT nepreveruje tieto stránky a nemá vplyv na ich obsah. EMIXIT preto 

nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím týchto webových stránok tretích strán.  Na 

našich webových stránkach môžeme tiež poskytovať odkazy na webové stránky iných spoločností, či 

už sa jedná o našich partnerov alebo nie. Nemôžeme garantovať, že produkty, ktoré prostredníctvom 

našich Stránok zakúpite od predajcov tretích strán alebo od spoločností, na ktorých webové stránky 

sme poskytli odkaz na našich Stránkach, budú mať uspokojujúcu kvalitu a všetky takéto garancie 

úplne odmietame. Tieto odmietnutia nemajú vplyv na Vaše štatutárne práva voči obchodníkom tretej 

strany.  Upozorníme Vás, ak bude do transakcie zapojená tretia osoba a predajcovi tretej strany 

môžeme tiež prezradiť Vaše osobné údaje týkajúce sa tejto transakcie.  

Písomná komunikácia: Príslušné zákony vyžadujú, aby niektoré informácie alebo komunikácie, ktoré 

Vám zašleme, boli v písomnej forme.  Použitím našich Stránok súhlasíte s tým, že komunikácia s nami 

bude prevažne elektronická.  Budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo Vás informovať zverejnením 

oznámenia na našich Stránkach.  Pre zmluvné účely súhlasíte s týmto elektronickým komunikačným 

prostriedkom a uznávate, že všetky zmluvy, oznámenia, informácie a ďalšie komunikácie, ktoré Vám 

poskytneme elektronicky, vyhovujú všetkým zákonným požiadavkám, aby takéto informácie boli 

písomné. Táto podmienka nemá vplyv na Vaše zákonné práva.  

Oddeliteľnosť: Ak akýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že niektoré z ustanovení týchto 

Podmienok je v určitom rozsahu neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, bude takáto podmienka 

(podmienky) oddelená od ostatných podmienok iba v tomto rozsahu a ostatné podmienky budú 

naďalej platné v plnom rozsahu povolenom zákonom.   



Naše právo pozmeniť tieto Podmienky: Máme právo tieto Podmienky čas od času revidovať a meniť 

tak, aby odrážali zmeny tržných podmienok ovplyvňujúcich naše podnikanie, technologické zmeny, 

zmeny, platobných metód, zmeny príslušných právnych predpisov a regulačných požiadaviek a zmeny 

možností nášho systému.  

Zákony a jurisdikcia: Akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z týchto Podmienok alebo v súvislosti s 

nimi, ich predmetom alebo vznikom (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) podlieha 

výhradnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese.  Akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z alebo v 

súvislosti s týmito zmluvami alebo ich vznikom (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) 

podlieha výhradnej jurisdikcii súdov v Anglicku a Walese.  

Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 1. novembra 2017.  

Tento slovenský preklad je uvedený na lepšie porozumenie a slúži iba na informačné účely. V prípade 

sporov bude záväzná len anglická verzia. 


