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PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ 
Viarent Kft. 

 

Správcem www.viarent.hu / www.viarent.sk je Viarent Kft. 

Sídlo: Leshegy utca 13, 2310 Szigetszentmiklós, Maďarsko 

Daňové identifikační číslo: 10935491-2-13 

Číslo zápisu v obchodním rejstříku: 13-09-090287 

 

Zapsaný v: Obchodní rejstřík Soudní stolice v Budapešti (dále jen „správce“) 

 

Správcem hostingu webového sídla je ACE Telecom Telekommunikációs és informatikai 

Szolgáltató Kft. 

Sídlo: Zay utca 3, 1037 Budapešť, Maďarsko 

Daňové identifikační číslo: 12255726241 

Číslo zápisu v obchodním rejstříku: 01 09 569352 

E-mail: webmaster@acetelecom.hu 

 

Kontakt: 

marketing@delta-truck.hu 

+36 24 50 22 50 

 

Používání webového sídla www.viarent.hu / www.viarent.sk se řídí maďarským právem. 

 

Webové sídlo www.viarent.hu (dále jen „webové sídlo”) spravuje správce. 

 

Navštívením webového sídla uživatel přijímá pravidla používání webového sídla uvedená níže, která 

může správce kdykoli jednostranně změnit. Pravidla jsou platná a účinná zveřejněním na webovém 

sídle. V případě, že se některé z ustanovení těchto pravidel stane neplatným nebo neúčinným, není tím 

dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 

 

Pravidla používání webového sídla: 

 

1. Vymezení pojmů 

Webové sídlo: 

www.viarent.hu 

 

Správce: Viarent Kft. (sídlo: Leshegy utca 13, 2310 Szigetszentmiklós, Maďarsko, číslo zápisu v 

obchodním rejstříku 13-09-090287, daňové identifikační číslo 10935491-2-13) 

 

Spojené podniky: podniky spojené se správcem a s ním spolupracující, zejména, ale ne výlučně 

smluvní partneři správce, jejichž výrobky, služby správce nebo spojené podniky prodávají, jakož i 

členové franšízové sítě provozované správcem a/nebo spojenými podniky. 

 

Uživatel: třetí osoba navštěvující webové sídlo. 

 

Údaj: informace, skutečnost zveřejněná na webovém sídle bez ohledu na způsob zachycení, která se 

vztahuje na činnost vykonávanou správcem nebo spojeným podnikem nebo vznikla v souvislosti s touto 

činností. 

 

Kreativní obsah: jakékoliv dílo zveřejněné na webovém sídle, zejména, ale ne výlučně vědecké, 

naučné literární dílo (dále jen „článek”), reklamní text (dále jen „reklama”), dílo vytvořené kresbou, 

malbou, fotografické dílo (dále jen „obraz”), filmové nebo jiné audiovizuální dílo (dále jen „film”). 

 

http://www.viarent.hu/
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Ochranná známka: jakékoli označení nacházející se na webovém sídle, kterému náleží ochrana podle 

maďarského a/nebo mezinárodního práva, zejména, ale ne výlučně logo umístěné na webovém sídle, 

emblém, slovní ochranná známka. 

 

Databáze: soubor samostatných děl, údajů nebo jiného obsahu uspořádaný podle systému nebo 

metody, k jehož obsahovým prvkům je individuální přístup přes počítač nebo jiným způsobem. 

 

Obsah: údaj, kreativní obsah, ochranná známka nacházející se na webovém sídle. 

 

2. Cíl webového sídla 

Cílem webového sídla je představení, propagace, reklama správce, spojených podniků, jejich činnosti 

a s tím spojených aktuálních témat, zpráv. Zprávy nacházející se na webovém sídle (dále jen „Truck 

News”) se nepovažují za tiskové zprávy vzhledem k tomu, že cílem webového sídla je informování 

uživatele o činnosti, produktech, službách správce a spojených podniků, čímž se podporuje 

podnikatelská činnost správce a spojených podniků. 

 

3. Používání webového sídla 

Za používání webového sídla se považuje navštívení webového sídla a shlédnutí obsahu webového 

sídla, jeho použití v souladu s předpisy vztahujícími se na ochranu autorského práva a ostatními obecně 

závaznými právními předpisy. Je povolena zejména citace obsahu s označením zdroje a autora, 

převzetí pro výchovné a vědecké účely s označením zdroje a autora, pořízení kopie soukromou osobou 

pro vlastní potřebu, pokud se tím nesleduje přímo nebo nepřímo generování nebo zvyšování příjmů 

(dále jen „volné použití”). Uživatel není oprávněn nechat si jinou osobou pořídit kopii na počítači nebo 

na jiném nosiči elektronických dat, a to ani v případě, že se kopie má použít pro soukromý účel. 

 

Uživatel se zavazuje zdržet se jakékoli činnosti, kterou může zasáhnout do webového sídla, činnosti 

správce nebo spojených podniků, může narušit práva správce, spojených podniků nebo třetí osoby. 

 

Uživatel navštěvuje webové sídlo na vlastní zodpovědnost. Správce nenese zodpovědnost za škody 

vzniklé u uživatele v souvislosti s návštěvou webového sídla, kromě škody způsobené úmyslně, škody 

na životě, zdraví. 

 

Správce je oprávněn zabránit uživateli v přístupu k webovému sídlu, pokud uživatel nedodržuje pravidla 

používání a/nebo pokud chování uživatele zasahuje nebo může zasáhnout do práv provozovatele, 

spojených podniků nebo třetí osoby. 

 

4. Cíl webového sídla: 

Správce vyvíjí maximální úsilí, aby obsah umístěný na webovém sídle byl správný a úplný, aby 

nezasahoval do práv třetí osoby. Správce nenese odpovědnost za případné chyby, nedostatky, 

nepřesnosti a neaktuálnost obsahu umístěného na webovém sídle. 

 

Správce označí na webovém sídle jako „obchodní sdělení” nebo značkou „X” takový obsah, který se 

považuje za reklamu. 

 

Obsah umístěný na webovém sídle se nepovažuje za nabídku, výzvu k uzavření smlouvy. 

 

5. Autorské právo, ochranná známka 

Webové sídlo jako celek, jakož i jednotlivá díla umístěná na něm samostatně i ve vzájemném spojení s 

obsahem jsou pod autorskoprávní ochranou a ochranné známky pod ochranou ochranných známek. 

Obsah umístěný na webovém sídle tvoří majetek správce nebo spojených podniků, až na případy, kdy 

je správcem označen jinak. Správce je oprávněn udělit souhlas k jakémukoli použití obsahu webového 

sídla v hmotně zachycené nebo jiné podobě, k jednotlivému použití. Správce zveřejní na webovém sídle 

pouze obsah, ke kterému má oprávnění. 

 

Bez předchozího písemného souhlasu správce není uživatel oprávněn použít, zpracovat nebo zpeněžit 

webové sídlo nebo jeho část, kromě volného použití. Pokud jde o volné použití, uživatel není oprávněn 
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použít webové sídlo nebo jeho část zejména, ale ne výlučně, k rozšiřování, k umístění do databáze, ke 

stažení nebo uvedení do prodeje. 

 

Správce si vyhrazuje právo na změnu obsahu nacházejícího se na webovém sídle, na rozšiřování 

obsahu. 

 

Neoprávněné použití obsahu webového sídla má občanskoprávní a trestněprávní následky. Správce 

může požadovat mimo jiné zdržení se porušování práv a náhradu škody. 

 

6. Odkazy 

Webové sídlo může obsahovat odkaz na webová sídla třetích osob odlišných od správce. Tyto odkazy 

se nacházejí na webovém sídle v zájmu uživatele a správce nenese žádnou odpovědnost za funkčnost, 

obsah webových sídel, na které se vztahuje odkaz, a za zpracování údajů tam. 

 

7. Ochrana osobních údajů 

Pravidla ochrany osobních údajů se nacházejí v zásadách ochrany soukromí zveřejněných na webovém 

sídle. 

 

Použitím webového sídla, pokud to umožňují nastavení prohlížeče používaného uživatelem nebo pokud 

s tím uživatel při první návštěvě webového sídla vysloveně souhlasil, může dojít k automatickému 

stažení údajů z počítače uživatele, resp. ze zařízení používaného k prohlížení (tablet, chytrý telefon), a 

za tímto účelem může dojít k umístění tzv. cookies nebo podobných programů na zařízeních uživatele. 

Podrobná pravidla používání souborů cookie jsou zveřejněna na webovém sídle. 

 

V Szigetszentmiklósi, 4. března 2020 


