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Podmínky použití stránky pojistenipilotu.cz společnosti HEUREKA Brokerage 

& Consulting, s.r.o. jako provozovatele 

 

I. 

Prohlášení uživatele stránek 

 

     Návštěvou stránky pojistenipilotu.cz uživatel potvrzuje, že si je zcela vědom všech skutečností a 

podmínek uvedených v podmínkách použití a zveřejněných obchodních podmínkách a že podle nich 

bude řádně postupovat a nebude vykonávat činnost, která by byla s nimi v jakémkoliv rozporu. 

 

 

II. 

Příbuzné stránky 

 

2.1. Vzhledem k nabízenou službu, kterou si klient vybere, bude odkázán na jinou, příbuznou stránku 

se stejným postavením, se stejnými podmínkami jako sou uvedené v těchto „Podmínkach použítí 

stránky pojistenipilotu.cz společnosti HEUREKA & Consulting, s.r.o. jako provozovatele“ . 

2.2. Jde o tyto stránky:  

1) online.poistenie.sk 

2) poisteniepilotov.sk 

3) cestovnepoistenie.com 

 

III. 

Autorská práva 

 

3.1. Provozovatelem internetové stránky pojistenipilotu.cz je společnost HEUREKA Brokerage & 

Consulting, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním 

rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, Vložka číslo: 107634, IČ: 272 50 423. 

 

3.2. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránce, k obsahu, ke způsobu vizuálního zobrazení, 

k informacím a materiálům na ni uvedených a k její logickému, grafickému způsobu uspořádání, jsou 

nehmotným majetkem provozovatele. 

 

3.3. Obsah stránky je možné používat výhradně pro osobní a nekomerční účely. 

 

3.4. Obsah a jakoukoliv část stránky není možné uchovávat, modifikovat nebo šířit bez výslovného a 

písemného souhlasu provozovatele. Všechna loga použité na stránce jsou chráněným právem 

duševního vlastnictví, na které má výhradní práva provozovatel. 

 

 

 

 

 

http://online.poistenie.sk/
http://poisteniepilotov.sk/
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IV. 

Odpovědnost provozovatele 

 

     Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či 

zneužitím informací zveřejněných na stránce. Všechny informace jsou poskytovány při nejlepším 

vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost či 

technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození počítačovým 

virem při stahování údajů. Provozovatel upozorňuje, že informace na mohou být z části přebírány od 

třetích stran, mohou proto obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou 

být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

 

 

 

V. 

Právo na změnu obsahu 

 

     Provozovatel si vyhrazuje právo obsah stránky upravovat či měnit bez předchozího upozornění. 

 

 

VI. 

Tisk 

 

     Uživatel stránky má po sjednání kteréhokoliv produktu k dispozici tisk všech potřebných 

dokumentů. Stránka má vlastní tiskový styl a formát. Stránky umožňují uživateli zobrazen obsah bez 

jakýchkoliv úprav přímo vytisknout. 

 

 

VII. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

     Společnost HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. jako provozovatel stránky pojistenipilotu.cz si 

vyhrazuje právo na změnu a doplnění podmínek použití, přičemž o změnách bezodkladně informuje 

klienty formou zveřejnění změn na webové stránce s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají 

platnosti. Nabytím platnosti nových podmínek použití ztrácejí platnost původní podmínky použití. 


