
 

 

OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI 

 

Vyloučení záruky 

Stránky Thermoplay jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoliv prohlášení či záruk, ať již výslovných či 
dovozovaných. Společnost THERMOPLAY neposkytuje žádnou záruku na obsah stránek, a to včetně informací 
a materiálů poskytovaných na těchto stránkách.    

 

Aniž by tím byl dotčen zevšeobecňující charakter předešlého odstavce, Thermoplay neručí za: 

• dostupnost stránek, ať již dočasnou nebo nepřetržitou; a 
• úplnost, správnost a přesnost obsahu těchto stránek.  

Žádný materiál či informace uvedená na těchto stránkách nemá charakter rady či doporučení. Pokud 
potřebujete poradit, obraťte se prosím na odborníka v dané oblasti. 

 

Omezení právní odpovědnosti  

Společnost Thermoplay nenese žádnou zodpovědnost (smluvní, mimosmluvní, ani jinou) za obsah či 
používání těchto stránek, ani ve vztahu k těmto stránkám, a to včetně:  

• jakýchkoliv přímých ztrát v rozsahu, v jakém je obsah těchto stránek poskytován bezplatně; 
• jakýchkoliv nepřímých, zvláštních či důsledkových ztrát; ani  
• jakýchkoliv obchodních ztrát, ztrát příjmů a výnosů, ušlého zisku či ztrát předpokládaných úspor, 

ztrát smluvních či obchodních vztahů, ztrát goodwillu či dobré pověsti, a to včetně zkreslení či ztráty 
informací či dat.  

 

Výše uvedená omezení právní odpovědnosti platí i tehdy, pokud byla společnost Thermoplay o možných 
ztrátách výslovně informována. 
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Výjimky 

Žádné ustanovení v rámci těchto podmínek nemůže omezit či zcela vyjmout z povinnosti plnění jakoukoliv 
záruku vyplývající ze zákona, jejíž omezení či vyjmutí z povinnosti plnění by bylo nezákonné; taktéž není cílem 
žádného z ustanovení zprostit Thermoplay odpovědnosti, nebo tuto odpovědnost omezit, ve vztahu k níže 
uvedeným bodům: 

• úmrtí či zranění způsobené nedbalostí na straně společnosti Thermoplay; 
• vědomé poskytnutí klamavých či nesprávných informací společností Thermoplay; a 
• záležitosti, jejichž vyjmutí z povinnosti plnění (nebo omezení této povinnosti) společností 

Thermoplay by bylo nezákonné, stejně jako jakákoliv snaha či úmysl na straně společnosti 
Thermoplay svou odpovědnost ve vztahu k těmto záležitostem omezit či vyloučit.  

 

Přiměřenost  

Používáním těchto stránek potvrzujete, že výše uvedené omezení právní odpovědnosti a výjimky vyňaté z 
tohoto omezení považujete za přiměřené. V opačném případě nejste oprávněni tyto stránky užívat.   

 

Jiné strany  

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že společnost Thermoplay má jakožto subjekt s ručením 
omezeným zájem na omezení osobní odpovědnosti svých vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Uživatel 
webových stránek tímto prohlašuje, že nebude po vedoucích pracovnících ani zaměstnancích společnosti 
Thermoplay požadovat náhradu případných škod vzniklých v souvislosti s používáním webových stránek 
Thermoplay. 

Aniž by tím byl dotčen předešlý odstavec, uživatel dále souhlasí s tím, že omezení záruky a odpovědnosti 
uvedená v rámci těchto podmínek slouží k ochraně jak vedoucích pracovníků a zaměstnanců společnosti 
Thermoplay, tak i jejích zástupců, dceřiných a nástupnických společností, nabyvatelů a subdodavatelů, jakož i 
k ochraně samotné společnosti Thermoplay.  
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Nevynutitelnost ustanovení  

Pokud jakékoliv ustanovení tohoto prohlášení je nebo bude podle platných právních předpisů shledáno 
nevynutitelným, tato skutečnost žádným způsobem neovlivní vynutitelnost ostatních ustanovení v rámci 
těchto podmínek.  

 

Zdroj 

Tento dokument byl vytvořen s použitím vzoru dostupného na: http://www.freenetlaw.com. 

 

 

 


