Obchodní podmínky
1. Vysvětlení pojmů
Provozovatel - provozovatelem systému Catalog Injector (CI) je:
Radek Kysilka
Akátová 200, 29001 Poděbrady, Česká Republika
IČO: 69010994
CI - internetová stránka provozovaná na doméně ci.pageweb.cz. Díky svému systému nástrojů
dostupných přes různá média, která jsou známá v současnosti nebo budou vyvinutá v budoucnosti,
poskytuje svým uživatelům přístup ke správě projektů s výjimkou plánovaných odstávek.
Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která s pomocí vhodného softwarového vybavení a
počítačového zařízení využívá CI ke správě a registraci web stránek.
Rozšíření projektu - zpoplatněná služba, která umožňuje rozšířené možnosti již nadefinovaného
projektu.

2. Všeobecná ustanovení
Systém CI mohou využívat fyzické a právnické osoby. V případě, že budou rozšiřovat možnosti
definovaného projektu, budou se řídit těmito Obchodními podmínkami. Rošíření možností projektu
je placená služba.

3. Realizace objednávky
Na základě elektronických objednávek se realizují jednotlivé kupní smlouvy.
Rozšíření projektu si Uživatel může objednat zasláním SMS zprávy - Uživatel zašle SMS zprávu
na číslo uvedené pro rozšíření daného projektu.

4. Způsob platby
Za objednané Rozšíření projektu může Uživatel zaplatit tímto způsobem:
zaslaním SMS zprávy - Uživateli po zaslaní zprávy na číslo uvedené při Rozšíření projektu dojde
zpětná SMS s potvrzením.
(Podporují čeští operátoři: Vodafone Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Telefónica O2
Czech Republic ). Tento způsob platby zprostředkuje a technicky zajišťuje AGMO cz, s.r.o.

5. Zrušení objednávky
V případě, že Uživatel zaplatil za Rozšíření projektu, nelze toto rozšíření stornovat. V případě, že
Uživatel požádá o zrušení Rozšíření projektu, nemá právo na vrácení peněz Rozšíření projektu.

6. Práva a povinnosti smluvních stran
Práva a povinnosti Provozovatele:
• aktivovat Rozšíření projektu, na základě řádně vyplněné a zaplacené objednávky
• neposkytovat osobní údaje Uživatelů třetím osobám, ani je komerčně využívat
• informovat o nových skutečnostech, které Provozovatel provede v systému

• Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit poskytování Rozšíření projektu Uživateli,
pokud tento porušuje ustanovení této dohody.
• Provozovatel má právo komukoliv bez udání důvodu odmítnout Rozšíření projektu.
• Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody, které byli způsobení nefunkčností
systému CI z jakéhokoliv důvodu. Zároveň si Provozovatel vyhrazuje právo na technickou
odstávku systému, která může způsobit dočasný výpadek dostupnosti systému CI.
• Pokud Provozovatel provede změnu cen za Rozšíření projektu, tato nebude mít vliv na už
objednané a uhrazené Rozšíření projektu, která byla zpoplatněná podle cen z původního
ceníku
• Provozovatel má právo ukončit provoz systému CI. V takovém případě je povinný na to
upozornit Uživatele nejméně 30 dní před datem ukončení provozování systému CI. Od této
doby nebude možné využít služby Rozšíření projektu.
Povinnosti Uživatele:
• Dodržovat tyto Obchodní podmínky a právními předpisy platné pro ČR.

7. Reklamační řád
V případě zájmu o reklamaci je Uživatel oprávněný písemně kontaktovat Provozovatele CI.
Reklamace musí obsahovat konkrétní popis reklamované skutečnosti.
Provozovatel CI je povinný každou reklamaci prověřit a v případě, že tato je opodstatněná,
podnikne kroky směřující k její nápravě.
Kromě uvedeného je též Provozovatel CI povinný oznámit Uživateli svoje stanovisko k předmětu
reklamace a v případě, že její předmět posoudí jako oprávněný, bude Uživatele informovat o
zjištěních a krocích směřujících k jeho nápravě nejpozději do 30 dní ode dne doručení reklamace.
Reklamace sa přijímají na e-mailové adrese info@pageweb.cz

8. Záverečná ustanovení
Všechny právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy ČR.
Ve věcech neupravovaných těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení
Občanského zákoníku.
Tyto Obchodní podmínky nabývají v platnost a účinnost v okamžiku jejich zveřejnění.
Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit i bez předchozího oznámení Uživateli.
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