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1. Poskytovatel služby
1.1.

Poskytovatelem této služby je webová stránka www.gpro-tools.eu, kterou provozuje fyzická
osoba (dále jen „administrátor“) s těmito údaji:
Jméno:
Pavel Sztefek
IČO:
03738086
Adresa:
Komorní Lhotka 86
739 53 Czech republic

2. Umístění webu
2.1.

Webová stránka běží na serverech společnosti Wedos internet a.s. sídlící v České republice.

3. Uživatelský účet
3.1.
3.2.
3.3.

Uživatel nebude poskytovat své přihlašovací údaje jiné osobě.
Zároveň bere plnou zodpovědnost za veškeré činnosti provedené prostřednictvím tohoto účtu.
Uživatelský účet může být použit ve spojitosti s pouze jedním účtem ve hře GPRO
(www.gpro.net). Užívání jednoho uživatelského účtu více hráči je zakázáno a administrátor
si vyhrazuje plné právo takovýto účet bez předchozího varování smazat bez jakékoliv náhrady.

4. Vstup administrátora do uživatelského účtu uživatele
4.1.
4.2.
4.3.

Administrátor si vyhrazuje právo vstupu do uživatelského účtu, tento vstup je však proveden
přes administraci webu.
Tento druh přístupu nevyžaduje znalost přístupového hesla uživatele.
Administrátor bere plnou zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené uživateli tímto
způsobem přístupu.

5. Obsah služby
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Uživatel si kupuje určitý počet VIP bodů, které následně využije pro aktivaci VIP členství.
VIP body nejsou platební prostředek.
Uživatel má plné právo se rozhodnout, kdy a zda si VIP členství aktivuje.
Jakmile si uživatel VIP členství aktivuje, nelze tento krok vrátit zpět.
VIP členství končí okamžikem začátku promítání závodu na stránkách www.gpro.net (obvykle
každé úterý a pátek v 20:00 CET).
Při aktivním VIP členství má uživatel právo využívat veškeré funkce a kalkulačky tomuto
uživateli nabízené.
Uživatel bere na vědomí, že administrátor ve hře GPRO figuruje jako běžný uživatel a veškeré
kalkulace jsou výsledkem mnoha tisíc analýz.

6. Ceny a způsoby platby
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Uživateli je nabídnuto několik způsobů platby, každý způsob platby může mít jinak stanovené
ceny.
Administrátor si vyhrazuje právo tyto ceny a způsoby platby bez předchozího upozornění
měnit.
Uživateli jsou VIP body připsány na účet ihned po uskutečnění platby, nejpozději však 48
hodin po připsání platby na účet administrátora.
V případě bankovního převodu se vždy platí poplatky formou SHA (poplatek platí každá strana
své bance). Administrátor zná výši svého poplatku a tento poplatek (pokud existuje) je
připočten k ceně. Uživatel se řídí cenou zobrazenou s ostatními informacemi o platbě.
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7. Reklamace
7.1.

7.2.

Uživatel má právo požadovat vrácení VIP bodu zpět na účet, pokud prokáže, že jej nemohl
dostatečně využít, chyba byla na straně poskytovatele služby a tuto skutečnost nemohl uživatel
předvídat.
V případě nespokojenosti může uživatel ve stanovené lhůtě 14 dnů od první aktivace VIP bodu
požadovat převedení zbývajících VIP bodů zpátky na peníze (převádí se pouze body získané
nákupem). Toto převedení je možné pouze na PayPal účet.

8. Affiliate program
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Uživateli náleží odměna za přivedení zákazníka, který si koupí VIP body.
Uživatel jako odměnu získá 25% z počtu bodů, které si přivedený zákazník koupí.
V případě, že se uživatel pokusí tento program zneužít, vyhrazuje si administrátor právo
danému uživateli tuto odměnu nepřiznat.
Administrátor nenese zodpovědnost za chování uživatele spojené s tímto programem.

9. Jazyky a komunikace
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

Hlavním komunikačním jazykem jsou angličtina a čeština. Za jejich správnost zodpovídá
administrátor.
Ostatní jazykové verze webu byly tvořeny uživateli, tudíž administrátor za ně nenese
zodpovědnost.
V případě, že chce uživatel přeložit web do dalšího jazyka, případně opravit překlady již
vytvořené jinými uživateli, domluví se s administrátorem pomocí emailu (v kontaktním
formuláři nebo na email contact@gpro-tools.eu).
Co se týče komunikace s administrátorem, povoleny jsou pouze angličtina a čeština. V případě,
že uživatel napíše administrátorovi email v jiném jazyce, administrátor může využít služby
Google překladače a odepsat uživateli anglicky, není to však jeho povinnost.

10. Ochrana osobních údajů
10.1. Administrátor nakládá s osobními údaji uživatelů pouze v rámci provozu webu a povinností
s tím spojených.

11. Cookies
11.1. Uživatel bere na vědomí, že web v rámci svého provozu používá i cookies. Používáním tohoto
webu s tím uživatel souhlasí, v opačném případě nemá právo tento web využívat.

