
Obchodní podmínky 
Tyto obchodní podmínky vymezují pravidla a předpisy pro používání mobilní aplikace           

Placehunter (Placehunter), kterou vlastní a poskytuje společnost Placehunter s.r.o., IČO          

09939342, Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9. Označení “Placehunter znamená Placehunter           

s.r.o. 

Placehunter.app ("Web") je webová stránka vlastněná a provozovaná organizací         

Placehunter s.r.o. Placehunter ("Aplikace nebo Produkt nebo Služba") je mobilní aplikace           

vlastněná a provozovaná společností Placehunter s.r.o. 

Přistoupením ke Službě předpokládáme, že tyto podmínky plně akceptujete. Placehunter          

nemůžete používat, pokud neakceptujete všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu. 

Úvodní ustanovení 

Za účelem využívání Služby nebo přístupu k obsahu souhlasíte s následujícími podmínkami. 

Změny těchto Obchodních podmínek 

Placehunter si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit podle svého uvážení. Až            

provedeme věcné změny Smluvních podmínek, vhodným způsobem vám poskytneme         

oznámení, ujistěte se prosím, že jste si oznámení předem pečlivě přečetli. Vaše další             

využívání Služeb Placehunter po takovém oznámení změn Smluvních podmínek bude          

znamenat váš souhlas s těmito změnami. Pokud proti změnám vznesete námitky, můžete            

Službu podle nové verze těchto Smluvních podmínek přestat používat. 

Autorská práva a ochranné známky 

Služba a její obsah („Placehunter Content“) jsou chráněny autorským právem, obchodním           

tajemstvím a dalšími zákony. Placehunter vlastní a zachovává veškerá práva k obsahu a             

Službám. 



Naše duševní vlastnictví 

Placehunter je chráněn různými zákony o duševním vlastnictví. Tato část shrnuje, co            

vlastníme a jak sdílíme. 

● Placehunter vlastní aplikaci. Služby jsou, stejně jako mezi vámi a Plachunterem,           

vlastněny Placehunterem a jsou chráněny autorským právem, obchodním tajemstvím         

a dalšími zákony. Tyto podmínky vám neuděluje žádné právo, titul nebo podíl na             

Službách, Obsahu, našich logách nebo jiných znacích nebo duševním vlastnictví          

nebo obchodním tajemství nebo obsahu ve Službách. Souhlasíte s tím, že nebudete            

měnit, upravovat, překládat nebo jinak vytvářet odvozená díla Služby nebo Obsahu. 

● Vaši zpětnou vazbu můžeme využít zdarma. Vítáme vaši zpětnou vazbu, nápady či            

návrhy (souhrnně “Feedback“), ale souhlasíte s tím, že váš Feedback můžeme           

používat bez jakéhokoliv omezení či závazku vůči vám, a to i po ukončení této              

dohody. Tento oddíl neomezuje ani neovlivňuje žádná práva, která máte podle           

platných právních předpisů na ochranu údajů. 

● Naše testovací verze jsou stále pouze testovací. Můžeme uvolnit Produkty a funkce,            

které stále testujeme a vyhodnocujeme. Tyto Služby budou označeny jako beta,           

náhled nebo předběžný přístup (nebo podobná formulace) a nemusí být tak           

spolehlivé jako naše ostatní Služby. 

Prohlášení o záruce 
Placehunter Service je poskytován „TAK JAK JE“ a „TAK JAK JE K DISPOZICI“ bez              

jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky. Placehunter využíváte na vlastní nebezpečí.          

Placehunter nepodávají žádná prohlášení a neuplatňují žádné záruky nebo podmínky          

uspokojivé kvality, prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušitelnosti. 

Omezení odpovědnosti 
Placehunter v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (včetně            

bez omezení jakékoli přímé, nepřímé, sankční, zvláštní, vedlejší nebo následné ztráty nebo            

škody): 

● Přístup ke Službě nebo nemožnost přístupu ke Službě 

● Jakékoliv chování, obsah, informace nebo údaje třetí osoby; 

● Osobní újma nebo škoda na majetku jakékoli povahy, která vyplývá z vašeho            

přístupu k Placehunter a/nebo z vaší neschopnosti se k nim dostat a využívat je nebo               



jakékoli škody způsobené vašemu počítači nebo softwaru nebo informacím na nich           

uloženým; 

● Jakýkoliv neoprávněný přístup ke Službám Placehunter. 

 

Otázky a dotazy 

Pokud máte zájem o podrobné informace o právech vyplývajících z těchto Obchodních            

podmínek, kontaktujte nás poštou nebo e-mailem. 

Placehunter s.r.o. 

Paříkova 910/11a, Vysočany, 190 00 Praha 9, the Czech Republic 

e-mail: info@placehunter.app 

Změny Obchodních podmínek 

Tyto Obchodní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vás žádáme, abyste              

pravidelně zpětně kontrolovali nejaktuálnější verzi Obchodních podmínek. 

Díky! 

Děkujeme za přečtení našich Obchodních podmínek. Doufáme, že si cestování s           

Placehunterem užijete! 


