Podmínky použití
1.) Základní informace
Provozovatelem těchto stránek je Click Studio s.r.o., IČ: 07625464, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha,
Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze: oddíl C 303893 (dále
jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat
veškerá majetková práva k těmto internetovým stránkám.
Tato internetová stránka obsahuje základní informace o finančních produktech a reklamní nabídky pouze
třetích stran. Provozovatel webových stránek nenabízí ani nezprostředkovává žádné finanční služby jako
samostatný subjekt. Provozovatel pronajímá reklamní plochu třetím stranám na základě podepsané
marketingové smlouvy.

•
•
•
•
•

Nejsme zprostředkovatelem Spotřebitelského úvěru.
Neposkytujeme radu dle §85 zákona č. 257/2016 Sb., o Spotřebitelském úvěru.
Pro spotřebitele jsou všechny služby našeho webu bezplatné a bez záruky.
Vyřídíme veškeré přijaté žádosti o reklamaci nebo stížnosti spotřebitelů.
Používání těchto webových stránek souhlasíte se všemi uvedenými podmínkami

2.) Neexistence nabídky
Tato internetová stránka má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku k prodeji nebo
doporučení či výzvu k nákupu produktu nebo služeb, které jsou zmíněny na této internetové stránce.
Provozovatel nenese odpovědnost za Vaše rozhodnutí, která přijmete na základě informací obsažených na
těchto internetových stránkách. Provozovatel zároveň neakceptuje žádnou odpovědnost za škody, které
mohly být zapříčiněny použitím informací obsažených na těchto internetových stránkách. Negarantujeme
ani nárok na získání produktu.

3.) Pravidla používání webových stránek
Tato internetová stránka je určena pouze pro obyvatele České republiky, kteří jsou starší 18 let. Z tohoto
důvodu nemůžeme zaručit, že tato internetová stránka nebo informace, které jsou na této stránce umístěny,
jsou v souladu se zákony, nařízeními a omezeními v jiných zemích.
Souhlasíte s tím, že jste plně zodpovědní za každou osobu, která využívá této stránky prostřednictvím Vašeho
počítače, a že jste povinni obeznámit tuto osobu s těmito Podmínkami.

4.) Odpovědnosti provozovatele
Provozovatel používá veškerá nezbytná opatření, aby obsah této webové stránky byl vždy přesný a aktuální.
Veškeré informace zde uvedené jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a uvedeny bez záruky.
Provozovatel neposkytuje žádnou záruku týkající se přesnosti, návaznosti, včasnosti a úplnosti obsahu.
Provozovatel může přerušit provoz této webové stránky bez předchozího upozornění.
Informace na této webové stránce jsou určeny pouze pro všeobecné informování a neobsahují doporučení
či výzvu k využívání veškerých služeb, které jsou zmíněny na této stránce.

5.) Webové stránky třetích stran
Odkazy z internetových stránek Provozovatele na jiná místa na internetu jsou určeny pouze pro informační
účely. Nejsme odpovědní za jejich obsah, jelikož neověřujeme tyto webové stránky. Používání odkazů na jiné
webové stránky je na Vaše vlastní riziko. Doporučujeme Vám přečíst si jejich obchodní podmínky pro
pochopení toho, jaký dopad může mít používání těchto webových stránek

6.) Soubory Cookies
Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webové
stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Pomocí těchto
informací může pro vás Provozovatel stránek vytvářet například relevantnější obsah. Bez souborů Cookies
by bylo pro vás procházení webu méně přehledné a mnohem složitější. Cookies neidentifikují individuálního
uživatele, pouze použitý počítač. V případě, že nechcete, aby údaje o Vaší internetové aktivitě byly tímto
způsobem zaznamenávány, můžete funkci Cookies zabránit, a to pomocí konfigurace Vašeho webového
prohlížeče.

7.) Reklamní sdělení od partnerů
Pronájem reklamní plochy od Provozovatele webových stránek využívá pouze společnost Elephant
Orchestra, s.r.o., IČ: 03272974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29 186 00 Praha, (dále jen Reklamní
partner). Na webové stránce jsou umístěny formulářové žádosti, které provozuje Reklamní partner a zároveň
zpracovává osobní údaje podle platného zákona o ochraně osobních údajů. Provozovatel webové stránky
nemá přístup k osobním údajům, které jsou zadány pomocí formulářové žádosti, a proto je ani nezpracovává.
Formulářové žádosti jsou reklamní sdělní a pouze hostují na webu Provozovatele pomocí tzv. IFRAME
(IFRAME umožňují ve webové stránce vymezit plochu pro vložení jiné webové stránky).

8.) Závěrečná ustanovení
Všechny okolnosti užívání tohoto webu, které nejsou v těchto Podmínkách výslovně uvedeny, se řídí platným
právním řádem České republiky.

Poslední aktualizace proběhla 11.11.2018

