PODMÍNKY A PROHLÁŠENÍ

Za informace uveřejněné na stránkách www.vilyprimavera.cz (dále jen „Stránky“) odpovídá společnost
JARO REAL, s.r.o., IČ: 27203786, DIČ: CZ27203786, se sídlem Střimelická 2495/8, 141 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 104207, jako
provozovatel těchto internetových Stránek (dále jen „Provozovatel“).

Podmínky pro uživatele Stránek jsou následující: (dále jen „Podmínky“):
●

Provozovatelem a vlastníkem Stránek www.vilyprimavera.cz je Provozovatel.

●

Tyto Podmínky vydává Provozovatel pro účely seznámení veřejnosti se způsobem používání a
podmínkami Stránek.

●

Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.

●

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu a technické podstaty
Stránek je zakázáno. Oprávnění rozhodovat o změnách Stránek má pouze Provozovatel.

●

Přístup k některým informacím uvedeným na Stránkách může být Provozovatelem podmíněn
poskytnutím osobních údajů uživatele. V takovém případě Provozovatel nakládá s těmito údaji v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

●

Veškeré informace a údaje včetně obrázků a vizualizací uvedené na těchto Stránkách jsou
pouze informativní povahy a mohou obsahovat prvky, které nejsou dodávány, nebo jsou
dodávány za příplatek. Provozovatel si vyhrazuje právo změny technických parametrů,
materiálů, zařizovacích předmětů a výrobků bez předchozího upozornění.

●

Aktuální údaje, zejména údaje o použitých materiálech a standardech provedení, jsou k
dispozici na vyžádání. Závaznými se stávají teprve okamžikem podpisu příslušných smluv
(rezervační, smlouva budoucí kupní, smlouva kupní).

●

Podmínky užívání Stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Dnem zveřejnění je 23.
prosinec 2016.

●

Tyto Stránky využívají metody cookies ke zlepšení celkového dojmu uživatele. Předpokládáme,
že Vám to nevadí, případně si ukládání cookies můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče.

●

Vyplněním a odesláním formuláře udělujete souhlas, aby společnost JARO REAL, s.r.o.
uchovávala, shromažďovala, zpracovávala a nakládala za účelem marketingového využití Vaše
osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail, údaje o komunikaci se mnou. Tento souhlas
udělujete na dobu neurčitou a jste si vědom(a) toho, že jej můžete kdykoliv odvolat. Souhlasíte s
tím, že zpracováním mých údajů může společnost JARO REAL, s.r.o. pověřit jako zpracovatele
třetí osobu.

●

Vyplněním a odesláním formuláře činíte pouze nezávaznou poptávku k zaslání bližších
informací o předmětu poptávky a neprovádíte žádnou předrezervaci či rezervaci vybrané
nemovitosti. Poptání bližších informací Vás ani jakoukoliv jinou osobu nezavazuje k podpisu
jakékoliv smlouvy, ani Vám či jiné osobě nezakládá právo požadovat uzavření jakékoliv
smlouvy, zejména rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy či kupní smlouvy. Berete na
vědomí a souhlasíte s tím, že tzv. ústní rezervace (tj. nezávazná rezervace s platností 5 dní)
není platně uskutečněna do doby, než Vám prodejce písemně nebo emailem potvrdí, že ústní
rezervaci učinil. Za účelem závazné rezervace je nutná osobní schůzka s prodejcem a uzavření
písemné rezervační smlouvy.

