PRÁVNÍ DOLOŽKA SPOLEČNOSTI ADVANTAGE CARS s.r.o.
INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
Autorské právo
Provozovateli webových stránek www.advantage-cars.cz ( dále jen jako „internetová stránka“) náleží veškerá
práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně všech textů a jejich
designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu
uspořádání souborů obsažených na této internetové adrese. Všechna data a materiály na této internetové stránce
jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti ADVANTAGE CARS s.r.o. je nelze
použít. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve
prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.
Informace o nabízených automobilech a souvisejícím zboží
Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost
ADVANTAGE CARS s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a
zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není
standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a
mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost
ADVANTAGE CARS s.r.o.
Zodpovědnost uživatele
Společnost ADVANTAGE CARS s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které
uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.advantage-cars.cz a to bez
ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a
internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost ADVANTAGE CARS s.r.o.
upozorňuje uživatele, aby učinili veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a
programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na
vlastní riziko a odpovědnost uživatele.
Mimosoudní řešení sporů se spotřebiteli
Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro
mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na
adrese: https://ec.europa.eu/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká
obchodní inspekce. Více informací na adrese: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Prosím, berte na vědomí, že jsme povinni Vám tuto informaci sdělit, i když nejsme účastníky žádného
mimosoudního řešení sporů. Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran
je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz), Legerova 1581/69, 110
00, Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory.
Evidence tržeb EET
Od 1. 3. 2017 vedeme evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající
povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

