Všeobecné obchodní podmínky Netspot
OBECNÁ USTANOVENÍ
Základní pojmy

Administrace – nástroj sloužící správě Netspotů a Sítí
Netspot, veškeré funkce a podmínky získaní doplňujících
funkcí jsou uvedené na stránkách
http://administrace.netspot.cz/.
Agresivní reklamní formáty – jakékoli formáty, které
Klientovi zabraňují v obvyklém využití Netspotu.
Aktualizace – softwarová úprava Netspotu nebo Sítě Netspot zajišťující přidání, odebrání nebo změny funkčnosti,
nebo softwarová úprava serverové části Poskytovatele.
Autorizace – proces zakončený úspěšným nebo neúspěšným připojením Klientského zařízení do sítě Internet
prostřednictvím Sítě Netspot.
Erotická reklama – jakákoli mediální komunikace erotických služeb a jiných produktů poskytovaných prostřednictvím Internetu i mimo něj s výjimkou ochranných pomůcek.
Identifikační údaje – všechny nebo jakékoli údaje sloužící
k identifikaci Uživatele nebo jeho Netspotu, zejména adresa instalace Netspotu.
Imprese – jedno unikátní zobrazení reklamního sdělení
na Welcomepage na zařízení Klienta v každé hodině.
Internet – celosvětový systém navzájem propojených
počítačových sítí.
Inzerent – právnická nebo fyzická osoba využívající
služeb inzerce prostřednictvím Sítí Netspot.
Klamavá reklama – jakákoli mediální komunikace, která
záměrně uvádí Klienta v omyl.
Klient – návštěvník Uživatele, který disponuje zařízením
použitelným pro přístup do počítačové Sítě Netspot
alespoň jedním podporovaným standardem.
Kontaktní údaje – takové údaje, které mohou být využívané v souvislosti se zajištěním provozu Netspotu, Sítě
Netspot, distribuce reklamních sdělení, apod.
Kredit – virtuální měna, hodnota 1 virtuálního bodu
odpovídá 1 Kč.
Kreditový účet – virtuální účet obsahující počet Kreditů.
Landingpage – stránka, na kterou je Klient ve svém zařízení přesměrován po úspěšné Autorizaci.
Monitoring – sledování síťového provozu Sítě Netspot.
Netspot – zařízení zajišťující funkce Welcomepage, Autorizaci, Monitoring, a další dle nabídky na serveru www.netspot.cz pomocí počítačových sítí LAN nebo WiFi (vyžaduje
funkční připojení sítě Internet).
Reklamní kampaň – reklamní sdělení šířené prostřednictvím Sítí Netspot, které zprostředkoval pro Inzerenta
Provozovatel.
Reset zařízení – úkon prováděný stisknutím zapuštěného
tlačítka RESET na zadní straně zařízení, který způsobí
zničení Netspotu. Restart zařízení – odpojení zařízení
od napájení a jeho opětovné připojení k napájení.
Síť Netspot – jednoduchá nebo víceprvková WiFi nebo
LAN počítačová síť s funkcí Netspotu zajišťující podsíť
a po Autorizaci přístup do sítě Internet.

Tarif – nabídka variant úrovní funkčností nebo služeb Administrace, Netspotu nebo Sítě Netspot nabízené Poskytovatelem uvedené na stránkách http://tarify.netspot.cz/.
Uživatel – držitel zařízení Netspot.
Vlastní kampaň – reklamní sdělení šířené prostřednictvím
Sítí Netspot, kterou si svépomocí nebo s asistencí Poskytovatele zajišťuje Uživatel.
Výluka autorizace – Klientská zařízení, ze kterých lze
přistupovat do sítě Internet prostřednictvím Sítě Netspot
bez nutnosti Autorizace nebo servery, na které je možný
přístup bez Autorizace.
Welcomepage – úvodní přihlašovací stránka, která
aktivuje přístup klienta do sítě Internet (neplatí
pro Výluku autorizace).

Definice společnosti

Společnost Netspot s.r.o. (dále jen „poskytovatel“) je
provozovatelem a poskytovatelem ICT služeb a zároveň
zajišťuje využití Welcomepage k reklamním účelům. Poskytovatel zajišťuje provoz Sítě Netspot a je oprávněn poskytovat prostor pro reklamu na jednotlivých Netspotech,
či jiných produktech ze svého portfolia dle platné nabídky,
která je zveřejněna na internetové adrese
http://www.netspot.cz/.
Poskytovatel je vlastníkem zařízení Netspot a Sítí
Netspot, které byly u Uživatele instalovány nebo které
mu byly zaslány.

LICENČNÍ PODMÍNKY

Licence na užívání zařízení Netspot je uživateli poskytnuta
za podmínek daných smlouvou a těmito Všeobecnými
obchodními podmínkami Netspot (dále jen „VOP“).
Licence je nepřenositelná. Licenci není možné dále prodávat ani jiným způsobem není možné postoupit práva
Uživatele na jiný subjekt.
Platnost licence zaniká porušením povinností Uživatele.

REKLAMY A PROVIZE

Uživateli se zobrazují Reklamní kampaně v závislosti
na jeho nastavení v Administraci.
V případě, že je v administraci nastaveno povolení Reklamních kampaní a není-li pro Uživatele dostupná žádná
Reklamní kampaň, zobrazuje se Uživateli vlastní Welcomepage bezplatně.
Uživatel v každé Reklamní kampani inkasuje na svůj
Kreditový účet minimalní hodnotu 0,1 Kreditu za každou
Impresi a 0,15 Kč Kreditu za každou úspěšnou Autorizaci.
O výši Kreditu z každé Imprese nebo úspěšné Autorizace
rozhoduje Poskytovatel individuálně pro každou
Reklamní kampaň.
Poskytovatel je oprávněn individuálně rozhodnout o Kreditové provizi za každou Impresi, Uživateli nenáleží automaticky jakýkoli provizní nárok z Imprese.
Uživatel nezískává žádné Kredity z Vlastních kampaní.
Uživatel nezískává žádné Kredity z Reklamní kampaně,
která byla jeho zapříčiněním zastavena.

Všeobecné obchodní podmínky Netspot
Poskytovatel nezajišťuje prostřednictvím Sítě Netspot Uživatele bez jeho předchozího souhlasu Reklamní kampaně
s Erotickou reklamou.
Poskytovatel nezajišťuje prostřednictvím Sítě Netspot Uživatele Reklamní kampaně s Klamavou reklamou.
Poskytovatel nezajišťuje prostřednictvím Sítě Netspot
Uživatele Reklamní kampaně s Agresivním reklamním
formátem.

KREDITOVÝ ÚČET

Kredity je možné směnit za služby dle aktuální nabídky,
která je k dispozici prostřednictvím Administrace.
Převod Kreditu na České koruny je možné od počtu kreditů odpovídajícího částce 3 000 Kč.
Je-li Uživatel plátce DPH a Poskytovatel není plátce DPH,
pak ekvivalentní hodnota zůstatků Kreditu na Kč je včetně
DPH.
Zůstatek Kreditů je možné převést na účet Uživatele
do 30 dnů ode dne, kdy dojde k úplné žádosti o převod
na účet podané prostřednictvím Administrace. Úplnou
žádostí se považuje taková žádost, která je doplněná
platným dokladem a která vyžaduje platbu na účet hlášený
dle §109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH a byla potvrzena
Poskytovatelem. Uživatel je v případě chybné žádosti
vyrozuměn dle svých Kontaktních údajů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

První tři měsíce je pro Uživatele k dispozici jakýkoli
Tarif zdarma.
Vybere-li si Uživatel z nabídky Tarifů Poskytovatele některý
z placených Tarifů, jeho výši pro následujících 12 měsíců určí Poskytovatel dle historie využívaní Sítě Netspot
Uživatelem za poslední 3 měsíce. Dojde-li k významné
změně využívanosti Sítě Netspot, je Poskytovatel oprávněn navrhnout změnu účtované sazby.
Využívá-li Uživatel některý z placených Tarifů Poskytovatele a současně je-li v prodlení s platbou za tento Tarif, pak
Uživatel automaticky přechází na Tarif se zobrazovanými
reklamními sděleními třetích stran. Takto nastavený Tarif
je platný po dobu, než dojde k nasbírání dostatečného
množství kreditů potřebného pro úhradu částky účtované
za rozhodné období.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

Uživatel je povinen na své náklady zabezpečit pro každý
svůj Netspot a Síť Netspot řádné napájení z elektrické sítě.
Uživatel je povinen na své náklady zabezpečit připojení
Netspotu do sítě Internet.
Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli všechny změny
týkající se identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů
Uživatele poskytnutých Poskytovateli, a to nejpozději
do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala.
Uživatel je povinen provést výměnu stávajícího zařízení
Netspot nebo prvků Sítě Netspot za jiné zařízení, které
mu bylo zasláno Poskytovatelem dle Kontaktních
údajů Uživatele.

Uživatel je povinen umožnit převzetí zařízení Netspot nebo
prvků Sítě Netspot Poskytovatelem a zajistit potřebnou
součinnost s tímto úkonem.
Uživatel je povinen na své náklady vrátit zařízení Netspot
a prvky Sítě Netspot v případě zrušení smlouvy.
Uživatel nesmí upravovat, narušovat či hackovat Síť Netspot, Netspot nebo systém Poskytovatele.
Uživatel je oprávněn zastavit kampaň na svých Netspotech prostřednictvím Administrace nebo požadovat zastavení probíhající Reklamní kampaně Poskytovatelem, který
je povinen zastavení akceptovat do 3 pracovních dnů.
Uživatel je oprávněn využívat informace získané od Klientů pro vlastní marketingové účely.
Uživatel je oprávněn zvolit si Tarif Poskytovatele.
Změna Tarifu je možná 1× v každém měsíci
prostřednictvím Administrace.
Uživatel má právo využívat zařízení Netspot a Sítě Netspot po dobu platnosti smlouvy a to způsobem stanoveným těmito VOP.
Uživatel je oprávněn provádět Restart zařízení Netspot
nebo prvků Sítě Netspot.
Uživatel není oprávněn provádět Reset zařízení Netspot
nebo prvků Sítě Netspot.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
POSKYTOVATELE

Poskytovatel zajišťuje pro zařízení Netspot Uživateli emailovou a telefonickou technickou podporu, a to v rozsahu
a době uvedené na internetové adrese
http://podpora.netspot.cz/.
Poskytovatel je oprávněn přerušit funkčnost Netspot nebo
Sítě Netspot dojde-li k porušení povinností Uživatele.
V případě pochybností s porušením povinností Uživatele je
rozhodující stanovisko Poskytovatele.
Poskytovatel je oprávněn provádět Aktualizace.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Od kteréhokoli ustanovení těchto obchodních podmínek je
možné se odchýlit písemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
Před těmito podmínkami má dále přednost písemná
smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
Veškeré vztahy neupravené těmito podmínkami nebo
písemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem
se řídí legislativou platnou na území České republiky.
Smluvní strany se zavazují nesdělovat údaje a informace
získané v rámci spolupráce třetím osobám, a to i po dobu
3 let po skončení platnosti vzájemné písemné smlouvy.
V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení Všeobecných obchodních podmínek Netspot zůstavají ostatní ustanovení v platnosti.
Změna obchodních podmínek je vyhrazena.
Tyto VOP nahrazují dřívější VOP a nabývají platnosti
a účinnosti 12. 8. 2014.

