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Všeobecné podmínky užívání webu

Definice použitých pojmů

Poskytovatel: Sabrina Harisová, se sídlem Ďáblická 136/51, Praha 8, 18200, IČO 694 929 21

Web poskytovatele: KOFIBREJKONLAJN.cz

Návštěvníkem je každá osoba, která navštíví web kofibrejkonlajn.cz a využívá obsah webu, aniž by se 
registrovala.

Práva a povinnost

Uživatel prohlašuje, že:

 - je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,

    - nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla 
omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,

    - se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám 
zcela rozumí a souhlasí s nimi,

    -  veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné,

    - používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k 
porušení platných právních předpisů,

    - si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit 
dočasně či trvale přístup jak k obsahu Poskytovatele, tak i obsahu samotného Uživatele,

    -  je-li mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk
18 let,

    - zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a tyto
informace nesdělí žádné Třetí osobě; v případě porušení tohoto bodu nese Uživatel plnou 
odpovědnost za škodu, která by v důsledku tohoto porušení vznikla.

Poskytovatel je oprávněn:

- ukončit, pozastavit nebo omezit poskytování náplně obsahu webu či změnit způsob jejich 
poskytování bez předchozího informování a/nebo souhlasu Uživatele,

 



Uživatel zejména nesmí:
 - užívat obsah webu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami,

  - modifikovat, blokovat či jinak měnit obsah webu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo 
data webu,

    - komerčně užívat kteroukoliv část či obsah webu způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele

   -  pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem.

   - kopírovat obsah webu bez souhlasu poskytovatele, či vydávat obsah webu za svůj.

Závěrečná ustanovení
    Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek.

 

    Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 25.1.2016


