Podmínky používání webových stránek
Před používáním těchto webových stránek si prosím pozorně přečtěte následující podmínky.
Využívání našich domén www.cezeta.com, w
 ww.cezeta.cz, w
 ww.cezeta.at, www.cezeta.co.uk,
www.cezeta.nl, www.cezeta.dk, www.cezeta.it, w
 ww.cezeta.fr, w
 ww.cezeta.es, w
 ww.cezeta.ch (dále
jen „Stránky“), ať už zakoupíte jeden z našich skútrů (dále jen „Produkt“) či ne, podléhá následujícím
Podmínkám (společně s dokumenty, na které odkazují). Využíváním našich stránek vyjadřujete
souhlas s těmito Podmínkami. Bez souhlasu s těmito Podmínkami nelze naše stránky využívat.

Další platné podmínky. Tyto Podmínky odkazují na následující dokumenty, podmínky kterých
jsou rovněž platné pro využívání našich stránek. Naše Zásady ochrany osobních údajů určují
podmínky, za kterých shromažďujeme a využíváme osobní údaje, které od vás shromáždíme,
získáme z jiných zdrojů, nebo které nám sami poskytnete. Používáním naších stránek vyjadřujete
souhlas s tímto postupem a zaručujete, že veškeré informace, které poskytnete, jsou pravdivé. Pro
využívání některých druhů informací (například informace o poloze) budete požádáni o váš výslovný
souhlas. Pokud si na našich stránkách zakoupíte některý z našich Produktů, platí pro váš nákup
rovněž Všeobecné obchodní podmínky.

Obecné informace o nás. Naše stránky jsou provozovány společností Čezeta Motors s.r.o. se
sídlem Polská 16, Praha 2, 120 00 Česká Republika.

Přístup k našim stránkám. Přístup na naše stránky je k dispozici zdarma. Neručíme za to, že

naše stránky, nebo jejich obsah, budou vždy dostupné nebo se budou vždy zobrazovat bez chyb.
Přístup k našim stránkám je povolován dočasně. Vyhrazujeme si právo ukončit, odstranit, přerušit či
změnit jakýkoliv obsah či části našich stránek bez nutnosti na tuto skutečnost dopředu upozorňovat.
Je na vaší zodpovědnosti zajistit si vše potřebné k tomu, abyste mohli využívat naše stránky,
zejména, nikoli však výhradně, zařízení s přístupem k internetu a server, který vám umožní přístup k
internetu. Naše stránky jsou určeny lidem se sídlem v zemích EU, Norsku, Švýcarsku a Monaku.
Neneseme žádnou zodpovědnost za vhodnost či dostupnost obsahu našich stránek v jiných zemích.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv blokovat přístup k našim stránkám či jiným službám nebo produktům
popisovaným na našich stránkách jakýmkoli osobám či na základě geografického omezení. Pokud
se rozhodnete využívat naše stránky mimo země EU, Norsko, Švýcarsko a Monako, činíte tak na
vlastní riziko.

Práva knehmotným statkům. Práva na průmyslový vzor, obrázky, loga, fotografie a obsah na
našich stránkách jsou v našem vlastnictví nebo k nim vlastníme licenci. Tato práva podléhají
autorským právům, obchodním značkám či jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Je
zakázáno kopírovat, reprodukovat, upravovat, šířit, opětovně publikovat, zobrazovat, publikovat nebo
vysílat jakékoli části našich stránek, pokud není výslovně uveden opak. Je povoleno zobrazovat nebo
tisknout jednotlivé stránky, ovšem pouze pro své osobní využití.

Vyloučení odpovědnosti. Obsah na našich stránkách je určen pouze pro informační účely.

Vyjadřujete souhlas s tím, že informace a názory, popsané kdekoliv na našich stránkách, žádným
způsobem nepředstavují odborné poradenství a že jakékoliv rady a informace, které získáte na
našich stránkách, žádným způsobem nenahrazují odborné poradenství. Přestože vynakládáme
veškeré úsilí k tomu, aby informace na našich stránkách byly vždy aktuální, neprohlašujeme,
neručíme ani negarantujeme, ať už přímo či nepřímo, že obsah a informace na našich stránkách
jsou přesné, úplné nebo aktuální. Toto se netýká ustanovení Všeobecných obchodních podmínek v
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případě, že dojde k chybě v uvedené ceně výrobku nebo že bude výrobek nepřesně či nesprávně
popsáno.

Omezení naší odpovědnosti. S výjimkou našich Všeobecných obchodních podmínek, které

se vztahují na objednávky našich Produktů, v rozsahu, který umožňuje zákon, jsou jakékoliv
podmínky, záruky, prohlášení či jiné podmínky, které by mohly být platné pro naše stránky nebo
jakýkoli jejich obsah, ať už přímý či nepřímý, vyloučeny. Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu či
škodu vzniklou uživateli, ať už na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti),
porušení zákonné povinnosti, nebo jiné, i předvídatelné, události, vzniklou na základě nebo v
souvislosti s: užíváním či nemožností užívání našich stránek; využíváním nebo spoléháním se na
jakýkoliv obsah uveřejněný na našich stránkách (s výjimkou situací, kdy naše stránky využíváte a
spoléháte se na ně v souvislosti s objednáním vozidla, kdy vstupují v platnost naše Všeobecné
obchodní podmínky). Pokud jste právnická osoba, vezměte prosím na vědomí zvláště to, že
neneseme žádnou odpovědnost za: ušlý zisk, prodej, obchod či příjem; přerušení obchodu; ztrátu
předpokládaných úspor; ušlé obchodní příležitosti, ztrátu dobré vůle či pověsti; jakékoliv nepřímé
nebo důsledkové ztráty nebo škody. Pokud jste přímý spotřebitel, vezměte prosím na vědomí, že
naše stránky jsou poskytovány výhradně k vašemu domácímu a soukromému užití. Vyjadřujete
souhlas s tím, že nebudete využívat naše stránky k žádným komerčním nebo obchodním účelům, a
že neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu v podnikání, přerušení obchodu
nebo ztrátu obchodní příležitosti. Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost v případě, že budou
naše stránky z jakéhokoliv důvodu nedostupné v libovolném okamžiku nebo časovém úseku.
Neneseme žádnou odpovědnost za škody či ztráty způsobené virem, DDOS útokem (odepření
služby), nebo jiným škodlivým materiálem, který může napadnout váš počítač, počítačové programy,
data nebo jiný vámi vlastněný materiál v důsledku vašeho užívání našich stránek nebo stahování
jakýchkoli materiálů z našich stránek či jiných přidružených stránek.

Bezpečnost informací. Přestože vynakládáme veškeré úsilí pro to, abychom zajistili
bezpečnost našich stránek, nejsme schopni garantovat bezpečnost informací, které nám
poskytnete, a proto nejsme schopni zaručit, že tyto informace zůstanou důvěrné.

Viry. Neručíme za to, že jsou naše stránky v bezpečí před a neobsahují žádné chyby či viry. Správné

nastavení vašich zařízení, počítačových programů a platforem tak, abyste mohli přistupovat na naše
stránky, je na vaší odpovědnosti. Doporučujeme vám zajistit si vlastní antivirový software. Je
zakázáno zneužívat naše stránky prostřednictvím vědomé implementace virů, trojských koní,
počítačových červů, logických bomb či jiného škodlivého materiálu. Je zakázáno pokoušet se získat
neoprávněný přístup k našim stránkám, k serveru, na kterém se naše stránky nachází nebo
jakýmkoli serverům, počítačům či databázím spojeným s našimi stránkami. Je zakázáno napadat
naše stránky pomocí DOS či DDOS útoků. Jakékoli porušení těchto ustanovení bude nahlášeno
příslušným orgánům činném v trestním řízení a s těmito orgány budeme plně spolupracovat, včetně
poskytnutí vaší identity. V případě porušení těchto ustanovení s okamžitou platností ztrácíte právo
využívat naše stránky.

Odkazy a materiály třetích osob. Naše stránky mohou obsahovat odkazy na stránky

třetích stran. Nezaručujeme a neprohlašujeme, že informace či názory na těchto stránkách jsou
přesné, úplné či autentické.

Odkazování na naše stránky. Je povoleno odkazovat na domácí stránku našich webových

stránek za podmínek, že takto činíte v dobré vůli a v souladu se zákonem a že tento čin nepoškozuje
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či nezneužívá naši pověst. Je zakázáno prezentovat odkaz způsobem, který by mohl být zavádějící a
vyvolávat zdání jakéhokoli spojení s námi, naší podpory či souhlasu v případě, že k žádné z
uvedených skutečností nedošlo. Vyhrazujeme si právo stáhnout povolení k odkazování bez
předchozího pozornění.
Změny Podmínek nebo webových stránek. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět
změny v našich stránkách nebo v těchto Podmínkách. Pokud budete pokračovat v používání našich
stránek i po provedení změn, budete vázáni novými podmínkami, ujistěte se proto prosím, že si na
našich stránkách pravidelně zkontrolujete případné aktualizace.

Rozhodné právo. Tyto Podmínky užívání webových stránek se řídí a byly sestaveny v souladu s
právním řádem České republiky. Řešení jakýchkoliv sporů vycházejících z těchto Podmínek je v
kompetenci soudů České republiky.
Vaše statutární práva nejsou těmito Podmínkami dotčena.

Neil Eamonn Smith (Managing Director)
In Prague, 14 October 2016
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