Pravidla používání www.antikvariat5D.cz
Provozovatel serveru www.antikvariat5D.cz tímto vydává tato Pravidla používání
www.antikvariat5D.cz (dále jen Pravidla).

Základní pojmy
Provozovatel
Provozovatelem internetových stránek www.antikvariat5D.cz je právnická osoba Informatik
CE2, a.s., IČ 25654462, se sídlem Pelhřimovská 302/10, Michle, 140 00 Praha 4, Obchodní
rejstřík: Spisová značka: B 5273 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu: 20. března
1998.
Uživatel
Návštěvník internetových stránek www.antikvariat5D.cz.
Pro Uživatele jsou závazná Pravidla.
Registrovaný uživatel
Uživatel, který dokončí registraci na serveru www.antikvariat5D.cz
Uživatel se může registrovat jako Kupující nebo jako Prodávající.
Registrovaný uživatel – kupující/Kupující/Nakupující
Uživatel, který dokončí registraci na serveru www.antikvariat5D.cz jako kupující.
Pro Kupujícího jsou závazná Pravidla a Obchodní podmínky.
Registrovaný uživatel - prodávající/Prodávající/Prodejce
Uživatel, který dokončí registraci na serveru www.antikvariat5D.cz jako Prodávající.
Pro Prodávajícího jsou závazná Pravidla, Obchodní podmínky a Pravidla používání
www.antikvariat5D.cz pro prodejce.
Web/Server/Internetové stránky
Internetové stránky www.antikvariat5D.cz
Zboží
Zbožím se rozumí: Kniha, Časopis, Pohlednice, Mapa, Grafika, Autograf, Notafilie,
Učebnice, Plakát, Gramodeska, Fotografie.
Zakázané zboží
Zboží, jehož prodej by byl v rozporu s platnou legislativou.
Cena zboží
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, obsahují zákonnou DPH dle Zákona o DPH a jsou konečné.
Objednávka

Objednávka je nabídka Kupujícího k uzavření Kupní smlouvy s Prodejcem.
Potvrzená objednávka
Objednávka potvrzená Prodávajícím. Potvrzením se rozumí zaslání potvrzujícího e-mailu
Prodávajícím Kupujícímu.
Registrace
Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím
www.antikvariat5D.cz je registrace, spočívající v zadání uživatelského jména/loginu, hesla a
dalších požadovaných údajů o Uživateli.
Uživatelský účet
Dokončením Registrace vzniká Uživatelský účet, který jednoznačně definuje Uživatele.
Uživatel má přístup ke svému Uživatelskému účtu pomocí uživatelského jména (loginu) a
hesla.
Kupní smlouva
Kupní smlouva vzniká doručením závazného souhlasu Prodávajícího s návrhem Kupujícího
Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při které vznikne prodávajícímu povinnost
předmět koupě Kupujícímu předat a Kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit
za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu.

1. Obecné informace
1.1. Server www.antikvariat5D.cz je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a
nákup zboží.
1.2. Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito
Pravidly.
1.3. Dokončením registrace Uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s Pravidly a
Obchodními podmínkami. V případě registrace jako Prodejce Uživatel potvrzuje svůj
výslovný souhlas také s Pravidly používání www.antikvariat5D.cz pro prodejce.
1.4. Informace o nabízeném a poptávaném zboží jsou dostupné pro každého (i
neregistrovaného) Uživatele serveru, kontaktní informace o Prodávajícím i Poptávajícím
zůstávají skryté.
1.5. Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat Uživatelů, nepřetržitost
a trvalou kontinuitu provozu Internetových stránek.

2. Práva a povinnosti Uživatele
2.1. Uživatel se zavazuje, že při používání serveru www.antikvariat5D.cz se bude řídit
předpisy platnými na území České republiky, dodržovat dobré mravy obvyklé v síti internet i
v reálném světě a dodržovat tato Pravidla. Na využívání stránek www.antikvariat5D.cz není

jakýkoli právní nárok a v případě sporů je rozhodující názor Provozovatele stránek. Dále se
2.2. Uživatel zavazuje, že nebude jakkoli poškozovat dobré jméno Provozovatele ani
ostatních Uživatelů.
2.3. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:








zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo
je jinak zneužívat;
využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam);
zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé
programy;
vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet
proniknout na účty jiných uživatelů;
pokoušet se získat přístup k těm částem stránek serveru, které jsou vyloučeny z
používání veřejností;
šířit na těchto Internetových stránkách informace porušující právní předpisy České
republiky;
používat mechanismy, programové vybavené nebo postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz serveru.

2.4. Uživatel má právo užívat internetové stránky www.antikvariat5D.cz za účelem, za jakým
byly vytvořeny, zejména:





zadávat poptávky;
objednávat Zboží;
pokládat dotazy ohledně nabízeného Zboží Prodejcům;
odpovídat na poptávky jiných Uživatelů.

3. Práva a povinnosti Provozovatele
3.1. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění,
oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Internetovým stránkám.
3.2. Provozovateli přísluší veškerá práva vyplývající z autorského zákona k vlastnímu obsahu
stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na
těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání informací obsažených na těchto
Internetových stránkách.
3.3. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto Internetových stránkách.
3.4. Provozovatel může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny informací na
těchto Internetových stránkách.
3.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za:
 jakékoli případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s
používáním Internetových stránek;

 reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoli třetím subjektem
prostřednictvím Internetových stránek;
 informace patřící třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Internetových
stránek.

4. Ochrana osobních údajů
4.1. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na samostatné stránce Ochrana
osobních údajů (http://www.antikvariat5d.cz/privacy_policy.aspx).

5. Závěrečná ustanovení
5.1. Platné znění Pravidel je zveřejněno na Internetových stránkách www.antikvariat5D.cz.
5.2. Je-li některé ustanovení neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí
ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejblíže přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení, není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
5.3. Tato Pravidla používání www.antikvariat5D.cz je oprávněn Provozovatel kdykoli
změnit.
5.4. Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 5.1.2013. Okamžikem účinnosti pozbývají
dřívější znění platnosti.
5.5. O změně Pravidel používání www.antikvariat5D.cz je Uživatel informován při prvním
spuštění serveru www.antikvariat5D.cz po nabytí platnosti.
5.6. Zaškrtnutím souhlasu na obrazovce počítače Uživatel výslovně souhlasí
s novým/aktualizovaným zněním Pravidel používání www.antikvariat5D.cz.
5.7. Stránky jsou současně provozovány na adresách www.antikvariat-5D.cz
a www.antikvariat5d.cz.
5.8. Případné spory mezi uživatelem a provozovatelem budou řešeny podle právního řádu
České republiky.
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