Všeobecné podmínky ISBOAT.COM
Tyto smluvní podmínky, které mohou být čas od času pozměněny, se vztahují na všechny
naše služby, které jsou poskytovány přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů) online, přes mobilní zařízení, e-mailem nebo telefonicky. Navštívením a prohlížením naší
(mobilní) webové stránky, jejím použitím nebo použitím jakékoli naší aplikace přes libovolnou
platformu (dále společně označováno jako "platforma"), a/nebo provedením nezávazné
poptávky potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky (včetně prohlášení
o ochraně soukromí), a že jste jim porozuměl/a a souhlasíte s nimi.
Užíváním naší platformy potvrzujete, že jste již ve věku minimálně 18 let; máte právní
oprávnění k uzavírání závazné právní povinnosti. IS Boat s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout
přístup na tuto platformu a na služby, které nabízíme.
Tyto stránky, jejich obsah a infrastruktura těchto stránek a služba online poptávky lodí
poskytovaná prostřednictvím platformy (“služba”) jsou ve vlastnictví, provozovány a
poskytovány společností IS Boat s.r.o. a jsou poskytovány pro vaše osobní, nekomerční užití
za podmínek stanovených níže.

1. DEFINICE

2.

2.

Služba isboat.com je inzertní službou provozovanou společností IS Boat s.r.o., jež je
provozovaná a dostupná na internetové adrese (URL): www.isboat.com. Služba
isboat.com umožňuje realizovat inzerci zobrazovanou ve vyhledávání isboat.com.

3.

Inzerátem se rozumí jednotlivé reklamní oznámení ve formě textového inzerátu a
dalších podporovaných formátů zadaných do služby isboat.com.

4.

Provozovatelem služby isboat.com je společnost IS Boat s.r.o., se sídlem: Praha 2 –
Londýnská 575/48, PSČ: 120 00, IČO: 3693210, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městský soud v Praze, odd. C vložka 236540 (dále jen „Provozovatel“).

5.

Poskytovatel služby (například majitelé lodí, centrální agenti, charterové společnosti),
mohou inzerovat své lodě a služby k pronájmu. Jsou profesionálové ve smluvním
vztahu se společností IS Boat s.r.o. Poskytovatel nebo agentura, jež si pro účely využití
služby isboat.com pro své klienty zřídí u Provozovatele na webové stránce is.boat.com
svůj uživatelský účet (dále jen „is.boat.com“).

6.

Uživatelé, návštěvníci platformy, kteří mohou učinit nezávaznou poptávku u
poskytovatele služeb .

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Prostřednictvím platformy poskytujeme (platforma isboat.com a její partneři) online
platformu, pomocí níž všechny typy provozovatelů lodí například majitele lodí, centrální
agenti, charterové společnosti), mohou inzerovat své lodě k pronájmu, a za pomoci kterého
mohou návštěvníci platformy učinit nezávaznou poptávku. Tím, že provedete pronájem za
pomoci platformy isboat.com, uzavřete přímý (právně závazný) smluvní vztah s
poskytovatelem lodí, od kterého si pronajímáte loď. Od okamžiku, kdy provádíte nezávaznou

poptávku, jednáte přímo s majitelem lodí, který nese veškerou zodpovědnost za nabízenou
službu.
Při nabízení služeb jsou informace, které ukážeme, založeny na informacích poskytnutých
poskytovateli lodí. Poskytovatelé lodí mají tedy přístup k on-line systému, díky němuž jsou
plně odpovědní za aktualizaci ceny pronájmu, dostupnosti a dalších informací, které jsou
zobrazovány na naší platformě. Ačkoli budeme využívat přiměřené zdroje při provádění
našich služeb, nebudeme ověřovat, zda jsou a nejsou zárukou, že jsou veškeré informace
přesné, úplné nebo správné, ani neneseme odpovědnost za jakékoli chyby (včetně
typografických chyb), případné přerušení na jakoukoli (dočasnou nebo částečnou) poruchu,
opravu, upgrade nebo údržbu naší platformy nebo jiná, nepřesné, zavádějící nebo
nepravdivé informace nebo nedodání informací. Každý poskytovatel lodí je vždy odpovědný
za přesnost, úplnost a správnost informací (včetně ceny a dostupnosti nájemného)
zobrazených na naší platformě.
Naše služby jsou k dispozici pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nemáte právo
používat, kopírovat, prodávat, zobrazovat nebo reprodukovat jakýkoli obsah nebo
informace, produkty nebo služby dostupné na naší platformě pro jakoukoli komerční nebo
konkurenční činnost.
Kliknutím na některé odkazy na Portálu isboat.com může dojít k opuštění Portálu
isboat.com a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
Isboat.com si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál
isboat.com.

3.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
Uživatel vůči isboat.com prohlašuje a zaručuje, že:
(a) je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk,
(b) veškeré údaje, které poskytuje společnosti isboat.com, jsou pravdivé, úplné, přesné a
správné,
(c) se před zahájením užívání Portálu isboat.com důkladně seznámil s těmito
Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito
Podmínkami odkazováno, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
(d) bude používat Portál isboat.com, poptávat na nich a vkládat příspěvky do diskuze
prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného
podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má isboat.com právo
tyto účty zablokovat a smazat,
(e) ve veřejných diskuzích a hodnocení na Portálu isboat.com a nebo na sociálních sítích
spravovaných ze strany isboat.com hrubě a nebo vulgárně neurážel ostatní
diskutující, smluvní partnery isboat.com a jeho zaměstnance a nebo nezveřejňoval
jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy či byly jinak nevhodné. V
souvislosti s veřejnými diskuzemi na Portálu isboat.com a nebo na sociálních sítích
spravovaných ze strany isboat.com si isboat.com vyhrazuje právo odstranit
příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami či jinak poškozují isboat.com a
nebo jeho smluvní partnery.

Uživatel souhlasí s uveřejněním takového hodnocení. Hodnocení je uvedeno spolu s
křestním jménem Uživatele nebo první částí jeho emailové adresy. Pokud je součástí
příspěvku a nebo hodnocení fotografie udělujete společnosti IS Boat s.r.o. bezúplatné
oprávnění k užití díla (fotografie) (licenci), a to v původní, zpracované či jinak změněné
podobě, v recenzích a jakož i v reklamních materiálech společnosti IS Boat s.r.o. v
elektronické či tištěné podobě a IS Boat s.r.o. tuto licenci přijímá. Licence se uděluje v
neomezeném rozsahu, tj. bez územního či množstevního omezení a na celou dobu
trvání autorských práv. Isboat.com není povinen licenci využít.
Uživatel je povinen při užívání Portálu isboat.com dodržovat právní předpisy je povinen vždy
respektovat práva isboat.com i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými
předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
(a) užívat Portál isboat.com v rozporu s těmito Podmínkami,
(b) komerčně užívat kterékoli části Portálu isboat.com způsobem způsobilým poškodit
isboat.com a nebo Zájemce,
(c) získávat přihlašovací jména a nebo hesla jiných Uživatelů,
(d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu isboat.com,
nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu isboat.com
(e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít
negativní vliv na provoz Portálu isboat.com. Portál isboat.com je možné užívat jen v
rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo isboat.com a který je v
souladu s jeho určením.
Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
(a) nebude používat Portál isboat.com, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele
došlo k porušení právních předpisů,
(b) pokud je mu méně než 18 let,
(c) ve veřejných diskuzích na Portálu isboat.com a nebo na sociálních sítích
spravovaných ze strany isboat.com nebude hrubě a nebo vulgárně urážet ostatní
diskutující, smluvní partnery isboat.com a nebo isboat.com a jeho zaměstnance a
nebo zveřejňovat jiné příspěvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy.
Uživatelé vstupem / přihlášením do webového rozhraní isboat.com, dávají souhlas k odběru
měsíčníku dále pak k zasílání veškerého propagačního materiálu týkající se služby
společnosti IS Boat s.r.o. a jejich smluvních partnerů.

4.

CENY
Všechny ceny na platformě IS-BOAT jsou za loď pro celou rezervaci, včetně DPH a všech
ostatních daní, pokud není uvedeno jinak. Před provedením rezervace si prosím zkontrolujte
podrobné informace o nájemních podmínkách. Zřejmé chyby a nepřesnosti (včetně
překlepů) nejsou závazné.

Naše služba je bezplatná a nebudeme vám účtovat za naši službu ani přidávat další provize
za pronájem lodi. Poskytovatelé plavidel nám zaplatí poplatek za služby na naši platformě
is.boat.com (dle aktuálního ceníku není-li uvedeno jinak ).
Poznámka: daně se mohou lišit v závislosti na rozhodnutí místních úřadů. Zobrazujeme
veškeré vybavení a zařízení nabízené poskytovatelem. V ceně nemusí být zahrnuto použití
veškerého vybavení a zařízení. Za použití některého vybavení nebo zařízení a služeb, jako je
např. check-in/check-out, úklid, závěsný motor, poslední dotankování lodě může být
účtován další poplatek.

5.

PLATBA
Poskytovatelé lodí požadují, aby byla zaplacena nájemní cena (zcela nebo částečně) za
účelem zajištění pronájmu. Budete požádáni, abyste ku garanci rezervace provedli platbu.
Platba je prováděna přímo ve prospěch poskytovatele z vaší kreditní nebo debetní karty
nebo bankovního účtu na bankovní účet poskytovatele lodi. Před zaplacením pronájmu si
důkladně zkontrolujte podrobné informace o nájemních a platebních podmínkách.

6.

ZRUŠENÍ REZERVACE
Uskutečněním poptávky pomoci naší platformy souhlasíte s příslušnými podmínkami storna
poskytovatele plavebních služeb a se všemi dodatečnými podmínkami provozovatele lodi,
které se mohou vztahovat na váš pronájem, včetně služeb nebo produktů nabízených
poskytovatelem lodí. Podmínky dodání poskytovatele lodí lze získat u příslušného
poskytovatele lodí.
Vezměte prosím na vědomí, že některé pronájmy nejsou způsobilé k zrušení nebo změně.
Před provedením rezervace si zkontrolujte podrobnosti a podmínky pronájmu.
Doporučujeme, abyste si před započetím pronájmu pečlivě přečetli stornovací a platební
politiku pronájmu a nezapomeňte provést další platby včas.
Vezměte prosím na vědomí, že pronájem může být zrušen (bez předchozího upozornění),
pokud příslušná (zbývající) částka nájemného nemůže být vybrána v příslušný den platby v
souladu s příslušnými platebními podmínkami pronájmu. Nesprávná platba, špatné údaje o
bankovní, debetní nebo kreditní kartě, neplatné kreditní nebo debetní karty nebo
nedostatečné finanční prostředky jsou na vaší odpovědnosti a nebudete mít nárok na
vrácení předplacené částky, pokud poskytovatel lodě nesouhlasí jinak. Chcete-li si
prohlédnout, upravit nebo zrušit pronájem, musíte kontaktovat přímo poskytovatele.

7.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
V souladu s omezeními stanovenými v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu
povoleném zákonem odpovídáme pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěli, zaplatili
nebo vznikli v důsledku přisouzitelného nedostatku našich závazků týkajících se našich
služeb, až do výše celkové ceny vaší poptávky, jak je uvedeno a doloženo v e-mailové
korespondenci a vydaných faktur našich smluvních partnerů (ať už jde o jeden případ, nebo
řadu souvisejících případů).
Avšak v rozsahu povoleném zákonem ani my, ani kterýkoliv z našich ředitelů, zaměstnanců,
zástupců, dceřiných společností, přidružených společností nebo jiných osob, které se
zabývají řízením platformy a jejího obsahu, však nebude odpovědný za

(i) jakoukoli trestní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, výrobní ztrátu, ušlý
zisk, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na dobré pověsti nebo reputaci
(ii) (popisných) informací (včetně cen pronájmu, dostupnosti) poskytované na naší platformě
(iii) služby nebo produkty nabízené poskytovatelem lodi nebo jinými obchodními partnery
(iv) veškeré (přímé, nepřímé, následné nebo trestné) škody, ztráty nebo náklady
(v) žádné (přímé, nepřímé, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a,
které vám vznikly nebo které jste zaplatil/a na základě, jako důsledek nebo v souvislosti s
užíváním, neschopností užívat nebo prodlením naší platformy
(vi) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo další (přímé, nepřímé, zvláštní,
následné nebo trestní) škody, ztráty nebo vynaložené či zaplacené náklady, ať už v důsledku
(právních) úkonů, chyb, porušení, (závažné) nedbalosti, úmyslného pochybení , opomenutí,
neprovedení úkonu, nesprávné interpretace, přečinu nebo přesně vymezené odpovědnosti,
kterou lze (zcela nebo částečně) přičíst poskytovateli nebo kterémukoliv z našich obchodních
partnerů (jejich zaměstnancům, ředitelům, členům představenstva, jednatelům, zástupcům
nebo přidruženým společnostem), jejichž produkty nebo služby jsou (přímo či nepřímo)
nabízené nebo zveřejněné na naší nebo prostřednictvím naši platformy, včetně odpovědnosti
za (částečné) zrušení rezervace, překročení rezervační kapacity, stávky, zásahu vyšší moci
nebo jiných událostí mimo naši kontrolu.

8.

SOUKROMÍ A SOUBORY COOKIE
Respektujeme vaše soukromí. Podrobnější informace naleznete v našich zásadách ochrany
osobních údajů.

9.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Pokud není uvedeno jinak, software požadovaný pro naše služby, nebo k dispozici a užívaný
na naší platformě, a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací
na naší platformě jsou vlastněny společností IS Boat s.r.o., jejími dodavateli nebo
poskytovateli služeb.
IS Boat s.r.o. je výhradním vlastníkem všech práv, právních nároků a podílů (vyplývajících z
duševního vlastnictví), (vzhledu a uživatelského aspektu (včetně infrastruktury)) platformy,
kde je služba k dispozici, nejste vy proto, bez našeho výslovného svolení v psané formě,
nemáte oprávnění kopírovat, provádět web-scraping, vytvářet odkazy (hypertextové /
přímé), publikovat, propagovat, integrovat, používat, kombinovat, sdílet nebo jakýmkoliv
jiným způsobem využívat obsah nebo naši značku. Proto tímto odstupujete, vzdáváte se a
předáváte ve prospěch IS Boat s.r.o. veškerá práva týkající se (celkového nebo částečného)
použití nebo kombinování našeho obsahu nebo jakákoliv práva duševního vlastnictví
webové stránky a všeho obsahu nebo hodnocení hostů. Jakékoliv nezákonné použití nebo
jakékoliv výše zmíněné jednání nebo chování bude považováno za vážné porušení práv
duševního vlastnictví (včetně autorských práv a autorských práv vztahujících se na databáze

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakékoliv spory, které vyvstávající z těchto všeobecných podmínek a využívání našich
služeb budou předloženy výhradně příslušným soudům v Praze v České Republice. S
jakýmikoli stížnostmi Vám doporučujeme nejprve kontaktovat náš Zákaznický servis.
Původní verze těchto smluvních podmínek v českém jazyce byla přeložena do dalších
jazyků. Přeložené verze jsou pouze informační a nevážou se na ně žádné právní povinnosti.
V případě nesrovnalostí, pokud jde o obsah nebo interpretaci těchto smluvních podmínek,
nebo rozpornosti české verze smluvních podmínek a verze přeložené do jiného jazyka, jsou
za platné, směrodatné a rozhodující v rozsahu povoleném zákonem považovány smluvní
podmínky v češtině. Česká verze je k dispozici na naší platformě (zvolte český jazyk) nebo
vám ji můžeme poslat na základě vaší písemné žádosti.
Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo
nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě se
nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a vy
přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo
nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek.

