
Smluvní podmínky služeb internetového portálu KidiZones.eu

I. Úvod

Ing. Ondřej Wretzl, s místem podnikání na adrese Kozomín 15, 277 45, p. Úžice, IČO: 88186415 (dále
jen  „Provozovatel“),  je  provozovatelem  internetového  portálu  KidiZones.eu,  provozovaného  na
internetové adrese https://kidizones.eu (dále jen „KidiZones.eu“).

II. Popis služeb

Portál KidiZones.eu obsahuje přehled služeb, ubytování, stravování a volnočasových aktivit pro děti. 

Portál KidiZones.eu nabízí uživatelům možnost hledání mezi subjekty a místy, které jsou na portále
KidiZones.eu zaregistrovány (případně které přidali sami uživatelé). Hledání na portále KidiZones.eu
probíhá na základě shody kritérií zadaných uživatelem a nabídkou prezentovaného zařízení.

III. Registrace prezentace na portále KidiZones.eu

Na  portále  KidiZones.eu  jsou  zobrazována  místa  zadaná  uživateli  či  prezentace  registrovaných
subjektů (dále jen „Prezentace“). Prezentace je určená pouze pro registrované subjekty, zejména pro
podnikatele  či  další  provozovatele,  kteří  poskytují  služby  v oblasti  ubytování,  stravování  a
volnočasových aktivit se zaměřením pro děti na území České republiky.  

Registrace probíhá zadáním údajů subjektu do online formuláře, kdy subjekt také volí typ prezentace a
požadovanou dobu zobrazování Prezentace. Zveřejnění Prezentace na portálu Kidizones.eu je úplatné. 

Provozovatel  je  oprávněn odmítnout  registraci  a/nebo  je  oprávněn odmítnout  zveřejnit  Prezentaci
subjektu či  pozastavit  Prezentaci  subjektu,  který nesplňuje pravidla stanovená těmito podmínkami,
příp.  pro  nesoulad  s právním  řádem  či  právy  a/nebo  zájmy  Provozovatele  nebo  třetích  osob.
V takovémto případě není Provozovatel povinen vracet uhrazenou cenu Prezentace. 

Součástí online registrace je v případě údajů fyzických osob souhlas se zpracováním osobních údajů,
který zájemce o Prezentaci potvrdí v průběhu registrace. 

IV. Platební podmínky

Provozovatel  zašle  zájemci  po vyplnění  registrace  pokyny  k úhradě na  základě  proforma  faktury.
Provozovatel vystaví fakturu – daňový doklad a ten zašle zájemci o Prezentaci po připsání platby na
bankovní účet Provozovatele. Úhradou ceny za zveřejnění Prezentace se rozumí den připsání platby na
bankovní účet Provozovatele. 

Provozovatel zveřejní prezentaci do 5. pracovních dnů ode dne úhrady ceny.  

Cena prezentace je zveřejněna v ceníku v rámci portálu KidiZones.eu. 

V. Ostatní ujednání

Provozovatel  vyjma  povinností  stanovených dle z.  č.  480/2004 Sb.  nenese odpovědnost  za právní
nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění informací anebo fotografií zveřejněných
v Prezentaci. 



Podobu Prezentace určuje její objednatel, Provozovatel si však vyhrazuje právo upravit konečné znění
a umístění Prezentace, jakož i šablony Prezentace a další grafické prvky. Provozovatel není povinen
zveřejnit všechny údaje zadané v rámci registrace.

Provozovatel  je  oprávněn  zasílat  objednatelům  Prezentací  obchodní  sdělení  o  svých  jiných
provozovaných službách či produktech a objednatel Prezentace s tímto vyslovuje souhlas.

Provozovatel  si  vyhrazuje  právo  zastavit  či  vyřadit  Prezentaci  z  důvodů  nedodržení  platebních
podmínek nebo porušení jiných podmínek uvedených v těchto podmínkách. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na přiměřenou změnu těchto smluvních podmínek, kterou oznámí
zveřejněním  jejich  nového  znění  prostřednictvím  internetu.  O  této  změně  bude  své  zákazníky  s
dostatečným předstihem informovat. V případě nesouhlasu s takovou změnou je objednatel Prezentace
oprávněn  smluvní  vztah  s Provozovatelem  do  14  dnů  od  zveřejnění  změn  smluvních  podmínek
vypovědět s okamžitou účinností a Provozovatel mu vrátí poměrnou část uhrazené ceny Prezentace. 

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 31.1.2017


