1

Definice

1.1
V těchto obchodních podmínkách: „Provozovatel“ je společnost SIMPLIKO s.r.o., IČO:
06166032, se sídlem Masarykovo náměstí 59, Chrudim IV.
1.1.1 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem NALA.one, mezi jejíž hlavní
funkcionality patří správa a tvorba obsahu a která je dostupná z internetové adresy
www.nala.one

2

Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1
Zobrazení tlačítka s názvem „OBJEDNAT“ v uživatelském prostředí Aplikace je
návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
2.2
Kliknutí Uživatele na tlačítko „OBJEDNAT“ je bezvýhradným přijetím návrhu na
uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
2.3
Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s
obchodními podmínkami“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel
vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

3

Užívání Aplikace

3.1

Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

3.2

Uživatel má právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3.3
Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele
odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv
důvodu.

4

Odpovědnost za škodu

4.1

Provozovatel neodovídá za škody vzniklé používáním aplikace.

5

Povinné informace pro spotřebitele

5.1

Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

5.1.2 telefonický kontakt Provozovatele je +420 606 806 100
5.1.3 adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@nala.one;

5.1.4 Uživateli nevznikají nevznikají náklady na dodání;
5.1.5 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč

5.1.6 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce
do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
5.2.7 údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi
Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

6

Účinnost

6.1

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.04.2019
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Soubory Cookies

7.1
Souhlas využívání souborů cookies je udělen na dobu platnosti Uživatelské licence
Aplikace.
7.2
Soubory cookies jsou využity pro měření návštěvnosti a vylepšení funkcionalit
Aplikace.

