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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽITÍ 

1. Úvodní ustanovení 

 

Společnost KARLINK CZECH REPUBLIC s.r.o. (dále jen „KARLINK“) je společnost založená podle 

českého práva a je poskytovatelem služeb v oblasti obchodování s automobily. Tyto Všeobecné 

podmínky užití internetové stránky (dále jen „VPS“) definují způsob přístupu k internetové stránce 

www.karlink.com (dále jen „Stránka“). 

 

Jakýkoliv přístup ke Stránce a/nebo Užití Stránky vyžaduje dodržování veškerých ustanovení 

těchto VPS a jejich bezpodmínečné přijetí. Představují proto smlouvu mezi společností KARLINK a 

mezi Návštěvníkem. 

 

Pokud si Návštěvník nepřeje přijmout tyto VPS jako celek nebo jejich část, je povinen zdržet se 

jakéhokoliv užívání Stránky. 

 

Stránka je určena široké veřejnosti. Obsahuje služby poskytované společností KARLINK 

profesionálům v oboru obchodování s automobily. Stránka je proto výhradně informativního 

charakteru. 

 

Stránka obsahuje propojení s webovou aplikací KARLINK (dále jen „Aplikace“) dostupnou na 

adrese https://app.karlink.com, přístup k níž je vyhrazen uživatelům disponujícím přístupovou 

licencí. Tyto VPS neupravují přístup k Aplikaci ani užití Aplikace. 

 

 

2. Údaje o provozovateli 

 

Stránka www.karlink.com je provozována společností: 

KARLINK CZECH REPUBLIC s.r.o.; 

Sídlo: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4; 

Česká republika. 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 

244592. 

IČO: 042 86 502. 

DIČ: CZ04286502. 

Jednatel: pan Vincent Mounès 

 

 

3. Přístup ke Stránce 

 

Stránka je přístupná zdarma každému Návštěvníkovi, který má přístup k internetu. Jakékoliv 

náklady spojené s přístupem k Aplikaci (věcné náklady, software či přístup k internetu) hradí 

výlučně Návštěvník. Návštěvník sám odpovídá za správné fungování svého elektronického 

vybavení a za svůj přístup k internetu. 
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Společnost KARLINK si vyhrazuje právo jednostranně a bez předchozího upozornění zamezit 

přístup ke Stránce každému Návštěvníkovi, který poruší tyto VPS. 

 

Společnost KARLINK používá veškeré rozumně předpokládatelné prostředky, které má k dispozici, 

aby zajistila kvalitní přístup ke Stránce, nicméně nemá žádnou povinnost jí dosáhnout v každém 

okamžiku. 

 

Jinými slovy, společnost KARLINK nemůže být činěna odpovědnou za jakoukoliv dysfunkci sítě 

nebo serverů nebo v důsledku jakýchkoliv události mimo kontrolu společnosti KARLINK, která 

zamezuje či zhoršuje přístup ke Stránce. 

 

Společnost KARLINK si vyhrazuje možnost přerušit, na omezenou dobu pozastavit nebo pozměnit 

přístup k celé Stránce nebo k její části, a to z důvodů údržby nebo z jiného důvodu, aniž by 

dočasné přerušení mělo za následek vznik jakékoliv povinnosti k náhradě škody. 

 

 

4. Osobní údaje 

 

Společnost KARLINK shromažďuje následující osobní údaje týkající se Návštěvníka: 

- název společnosti 

- adresa sídla 

- IČO 

- e-mailová adresa 

- telefonní číslo 

Dále jen „osobní údaje“. 

Shromažďování osobních údajů je uskutečňováno prostřednictvím kontaktního formuláře 

dostupného na Stránce. 

 

Shromážděné osobní údaje jsou využívány výhradně společností KARLINK, a to ke kontaktování 

Návštěvníka za obchodním účelem. 

 

Návštěvník souhlasí s použitím svých osobních údajů k výše uvedenému účelu. 

 

Společnost KARLINK se zavazuje nezasílat Návštěvníkovi nevyžádané reklamní sdělení ani 

newsletter. 

 

Společnost KARLINK se zavazuje všemi možnými prostředky zabezpečit a zajistit důvěrnost 

poskytnutých osobních údajů. Návštěvník je obeznámen s tím, že jedna či více cookies, které 

neobsahují žádné osobní údaje, mohou být staženy na jeho pevný disk, a to s cílem identifikace 

Návštěvníka. 

 

 

5. Práva duševního vlastnictví 

 

Veškeré složky v celku tvořící Stránku (texty, grafická zobrazení, software, fotografie, obrázky, 

vida, zvuky, plány, jména, loga, značky, různá díla způsobilá ochrany, zdroje dat, atd.), stejně tak 
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Stránka jako celek, jsou chráněny českými zákony a mezinárodním právem týkajícím se 

autorského práva a práv s autorským právem souvisejících (především §L122-4 a §L122-5 

francouzského zákona o duševním vlastnictví). 

 

Tyto složky jsou výhradním vlastnictvím společnosti KARLINK. 

 

Návštěvník se proto zavazuje nečinit následující: 

 

- Rozšiřovat, ať už s obchodním cílem či nikoliv, informace prezentované na Stránce; 

- Zahrnout obsah Stránky či jeho část do internetové stránky třetí osoby, ať už s obchodním 

cílem či nikoliv; 

- Použít robota, především robota určeného k prohledávání (spider), vyhledávací aplikaci či 

aplikaci k znovuzískání dat z internetových stránek či jakýkoliv jiný prostředek umožňující 

znovuzískání či indexaci obsahu Stránky či jeho části, vyjma případu předem výslovně 

schválených společností KARLINK; 

- Kopírovat ze Stránky zdrojové informace všeho druhu, umožňující vytvořit celek či část 

původního obsahu či složek Stránky. 

 

Veškeré použití složek Stránky, které nebylo výslovně schváleno, představuje porušení autorských 

práv a je padělkem. Takové použití může mít také za následek porušení práv k obrazovému 

materiálu, porušení osobnostních práv či jakýchkoliv dalších práv či platných a účinných zákonů. 

Může tedy mít za následek občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnost toho, kdo se takového 

jednání dopustí. Společnost KARLINK si vyhrazuje možnost využít všech dostupných právních 

prostředků obrany proti osobám, které nedodržely zákazy obsažené v tomto článku. 

 

Název a logotyp společnosti KARLINK jsou registrovanými ochrannými známkami ve vlastnictví 

společnosti KARLINK. Jakékoliv užití, které nebylo výslovně schváleno, může mít za následek 

občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnost toho, kdo se takového jednání dopustí. Společnost 

KARLINK si vyhrazuje možnost využít všech dostupných právních prostředků obrany proti 

osobám, které ohrožují nebo poškozují její práva. 

 

 

6. Omezení odpovědnosti 

 

Společnost KARLINK nemůže garantovat přesnost ani průkaznost informací obsažených na 

Stránce. Proto použití veškerých informací a obsahu dostupných na Stránce Návštěvníkem 

nemůže v žádném případě vést ke vzniku odpovědnosti společnosti KARLINK, a to z jakéhokoliv 

důvodu. Návštěvník sám je pánem způsobu užití a naložení s informacemi dostupnými na Stránce, 

a to za použití vlastního uvážení a přesvědčení. 

 

Návštěvník se zavazuje odškodnit společnost KARLINK za veškeré škody spojené přímo či 

nepřímo s jeho užitím Stránky a služby. 

 

Návštěvník se obecně zavazuje dodržovat právní řád České republiky jako celek a také právní řád 

země svého sídla. 

 

 

7. Hypertextové odkazy 
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Stránka může obsahovat hypertextové odkazy odkazující na internetové stránky upravované 

a/nebo provozované třetími osobami. Vzhledem k tomu, že není vykonávána žádná kontrola nad 

těmito vnějšími zdroji, Návštěvník uznává, že společnost KARLINK nepřebírá jakoukoliv 

odpovědnost v souvislosti s obsahem těchto odkazů a že nemůže být činěna odpovědnou za 

obsah těchto vnějších zdrojů. 

 

 

8. Vyšší moc 

 

Společnost KARLINK není odpovědná za škody způsobené vyšší moci či v důsledku skutečností 

nezávislých na její vůli. 

 

 

9. Změna VPS 

 

Společnost KARLINK si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto VPS. Návštěvníkovi se proto 

doporučuje, aby se pravidelně seznamoval s poslední verzí VPS dostupnou na Stránce. 

 

 

10. Rozhodné právo a příslušnost 

 

Veškeré záležitosti související s obsahem a s přenosem údajů v rámci Stránky, stejně jako veškeré 

záležitosti související s Aplikací, se řídí českým právem. Veškeré spory vznikající z těchto VPS a 

související s těmito VPS, pokud nebudou vyřešeny smírně, budou rozhodovány v rozhodčím řízení 

před českým rozhodčím soudem, před jedním rozhodcem jmenovaným rozhodčí institucí. Pokud 

tato rozhodčí doložka bude prohlášena za neplatnou, spor bude rozhodován Obvodním soudem 

pro Prahu 1, eventuálně Městským soudem v Praze v případě sporů dle ustanovení §9 odst. 2 

zákona č. 99/1963 Sb. 

 

 

11. Závěrečná ustanovení 

 

Pokud se jedno či více ustanovení těchto VPS stanou z jakéhokoli důvodu neplatnými, ostatní 

ustanovení zůstávají plně aplikovatelná. Nicotné, neplatné, nezákonné nebo neaplikovatelné 

ustanovení bude zpětně nahrazeno platným a aplikovatelným ustanovením, které se nejvíce blíží, 

z hlediska ekonomického a funkčního, původnímu ustanovení. 

 

 

12. Verze 

 

Společnost KARLINK vydala tuto verzi 1.0 těchto VPS dne 20. června 2017. 

 

 


