Provozní podmínky veteran-aukce.cz
Podsekce „Rádce pro veterána - Co je to?“
Obchodní - provozní podmínky provozu a užívání podsekce Rádce pro veterána - Co je to?, serveru
veteran-aukce.cz provozovatele Bc. Stanislav Kučera, se sídlem 470 01, Kozly č. 47, IČ 04706340, DIČ
CZ6207071706, zapsaný v živnostenském rejstříku ČR.

1. Definice základních pojmů
1.1 - Definice základních pojmů
1.1.1 Rádce pro veterána - Co je to?, je bezplatnou podsekcí severu veteran-aukce.cz
1.1.2 Uživatelem se rozumí
- fyzická osoba starší 15-ti let.
1.1.3 Registrovaným uživatelem se rozumí fyzická osoba starší 15-ti let, která splnila podmínky
registrace dle bodu 2.2.1. těchto Provozních podmínek.
1.1.4 Serverem se rozumí server www.veteran-aukce.cz, který umožňuje :
a) uživatelům vznést dotaz a umístit fotografii součástky - předmětu, u kterého chce zjistit
co to je.
b) uživatelům reagovat na dotaz jiného uživatele a ztotožnit předmět, na který se tazatel
ptá a který chce ztotožnit.
c) registrovaným uživatelů reagovat na dotaz jiného uživatele a ztotožnit předmět, na který
se tazatel ptá a který chce ztotožnit a udělit kladné či záporné body jinému
registrovanému uživateli, který hodnotil před ním. A tyto body za reakci na dotaz
i sám od ostatních registrovaných uživatelů inkasovat.
d) registrovaným uživatelům přeměnit získané pozitivní body od ostatních uživatelů za
správný komentář, za bony, na aukci veteran-aukce.cz (v poměru uvedeném v pravidlech
pro Benefitní program serveru veteran-aukce.cz), které může následně použít na úhradu
zvýraznění svých aukcí na tomto serveru vystavených.
1.1.5 Provozními podmínkami se rozumí tento dokument, který je veřejně dostupný na této
adrese: Provozni_podminky_veteran-aukce.cz-radce.pdf.
1.1.6 Dotazovaný předmět, je jakýkoliv předmět, který odpovídá kritériu celých vozidel či dílů na
auto či motoveterány, či od 25 let staří - skoro stará a ostatním kategoriím serveru veteranaukce.cz

2. Obecné podmínky
2.1 - Podmínky provozovatele
2.1.1 Veškerý provoz serveru jako služba podsekce serveru veteran-aukce.cz
je pro neregistrované i registrované uživatele zcela zdarma.
2.1.2 Ve zveřejněném textu dotazu je zakázáno uvádět své kontaktní údaje a používat podsekci
Rádce pro veterány - Co je to?, ke zprostředkování prodeje součástky předmětu. Podsekce
Rádce pro veterány - Co je to? je určena pro zjištění a ztotožnění předmětu – součástky,.
2.1.3 Pokud se uživatel rozhodne ztotožněný předmět prodat, není nijak vázán povinnosti kde a
jak tak učiní.

2.2 - Registrace
2.2.1 Úplná a dokončená registrace je podmínkou k udělování a inkasování kladných bodu za
správnou odpověď a správné ztotožnění předmětu.
2.2.2 Uživatel při registraci uvádí jen nejnutnější a základní údaje.
2.2.3 Jeden uživatel může mít bez souhlasu Provozovatele pouze jeden účet.
2.2.4 Pokud Provozovatel zjistí, že uživatel má bez souhlasu Provozovatele dva duplicitní účty,
může je oba i bez předchozího upozornění smazat a v případě opakování takového jednání
může vyloučit takového uživatele z používání podsekce aukčního systému Rádce pro
veterána - Co je to?, (důvodem tohoto opatření je zabránit udělování kladných hodnocení
sám sobě).
2.2.5 Uživatel, který vystavil předmět s dotazem co je to a předmět byl ztotožněn má právo, ale
né povinnost za zvýhodněných podmínek (umístění na hlavní stranu zdarma)nabídnout
ztotožněný předmět k prodeji na serveru veteran-aukce.cz.

2.3 - Zakázané zboží
2.3.1 Je zakázáno vznést dotaz Co je to? na předmět , který je proti platným zákonům ČR, nebo
který je proti dobrým zvykům a mravům, nebo propagující národnostní, etnickou, rasovou,
náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, případně propagující hnutí směřující k potlačení
práv a svobod člověka, násilí a hrubost.
2.3.2 Jakýkoliv dotaz, který nevyhovuje podmínce 2.3.1, či jiným podmínkám zde uvedeným,
může být bez předchozího upozornění smazán.
2.3.2 Provozovatel se neztotožňuje s obsahem dotazů, ani reakcí na ně, nenese žádnou
odpovědnost za text dotazu či reakci na něj. Vyhrazuje si právo zrušit či změnit jakýkoliv
dotaz který porušuje Provozní podmínky, zákony či dobré mravy.

