
 

PODMÍNKY INZERCE 

 

1 VYMEZENÍ POJMŮ: 

Provozovatel – správce portálu, majitel, osoba pověřená správou portálu uvedená na stránce 

http://www.inzon.cz/kontakty/. 

Inzerent – fyzická či právnická osoba, které je poskytována Služba. 

Portál – internetové stránky (aplikace) Provozovatele nabízející Služby na URL adrese 

http://www.inzon.cz/. 

Služba – elektronické zpracování dat poskytnutých Inzerentem, včetně následné prezentace těchto dat 

na Portálu. 

Podmínky inzerce – následující podmínky smluvního vztahu mezi Inzerentem a Provozovatelem. 

 

2 INZERENT 

 Inzerent při vkládání inzerce stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami. 

 

3 SLUŽBA 

 Služby INZON.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří: 

o Zpoplatněné kategorie – přidání inzerátu do kategorie převážně komerčního 

charakteru  

Při vkládání je inzerent upozorněn na zpoplatnění 

o Doplňkové funkce - nadstandardní možnost, např. zviditelnění inzerátu pomocí SMS 

zprávy. 

 Portál je určen zejména pro soukromou inzerci. Vložena může být i komerční inzerce, musí 

být ovšem inzerována konkrétní nemovitost, nikoliv firma jako celek. 

 Inzerát je na Portálu zveřejněn po dobu neurčitou. Inzerent má možnost inzerát odstranit 

pomocí hesla, které po vložení nemovitosti do Portálu obdrží na e-mailovou adresu. 

 Vkládané inzeráty nesmí porušovat zákony ČR a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

http://www.realitykup.cz/kontakty/
http://www.realitykup.cz/


 

4 JE ZAKÁZÁNO 

 Vkládat inzeráty z oblasti hubnutí, MLM, bezpracných prací a výdělků, emailingu, erotiky, 

půjček, léků a potravinových doplňků. 

 Vkládat inzeráty, které nesouvisí s tématem kategorie. 

 Vkládat stejný inzerát do více kategorií najednou. 

 Vkládat do inzerátu HTML a JS značky, reklamní prvky, nadměrné množství hvězdiček, 

vykřičníků a podobných znaků. 

 Inzerovat firmy nebo www stránky jako celek (inzerovat je možné pouze jednotlivý produkt). 

 Přiřazovat k inzerátům nesouvisející fotografie. 

 

5 PROVOZOVATEL 

 Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá 

žádné závazky ani záruky za prodávané předměty. 

5.1 Provozovatel nenese odpovědnost 

 Provozovatel nenese odpovědnost za škody či ušlý zisk vzniklé uvedením poskytnutých dat na 

Portálu po celou dobu užívání, i po skončení užívání Služby. 

 Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití dat uvedených Inzerentem získaných ilegálním 

proniknutím do Portálu. 

 Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití Služeb Portálu třetími stranami. 

5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo 

 Bez předchozího upozornění a bez udání důvodu odstranit inzeráty, které podle něj nesplňují 

podmínky inzerce a to bez nároku na vrácení poplatku za nadstandardní služby (např. 

zvýraznění inzerátu). 

 Přeřadit inzerát do jiné, relevantní kategorie, popř. odstranit z nesprávné kategorie. 

 Jakéhokoliv zásahu do Portálu, včetně změny „Podmínek inzerce“, bez nutnosti předchozího 

oznámení. 

 Zasílat obchodní sdělení na e-mailovou adresu inzerenta. 

 Upravovat inzeráty bez upozornění uživatele 

 Měnit podmínky a služby serveru. 



 

6 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 Inzerent je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami inzerce a 

souhlasit s nimi. Pokud Inzerent s těmito Podmínkami inzerce nesouhlasí, je povinen zdržet se 

užívání Služby. 

 Jakékoliv změny těchto Podmínek inzerce nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem. 

Za projevení souhlasu ze strany Inzerenta se považuje pokračování v používání služeb i po 

datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek inzerce. 

 

Podmínky vstupují v platnost 1. 10. 2011. 

 

 


