
Podmínky pro přístup a užití rezervačního systému 
termino.eu 

obchodní společnosti Slevomat.cz, s.r.o., IČO: 24698059, se sídlem Praha 8, Karlín, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166961. 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Společnost Slevomat.cz, s.r.o., IČ: 246 98 059, se sídlem Praha 8 – Karlín, Pernerova 691/42, PSČ 186 00, (dále jen „Slevomat.cz“) 

provozuje a spravuje online rezervační systém Termino (dále jen „Systém Termino“) prostřednictvím kterého umožňuje jiným osobám 

jakožto podnikatelům (dále jen „Dodavatel“) zejména organizovat a spravovat rezervace jimi nabízených služeb (zejména 

pohostinských a ubytovacích), které byly vytvořeny jejich zákazníky či ve prospěch jejich zákzníků (dále jen „Zákazník“). 

1.2. Tyto podmínky pro přístup a užití Systému Termino (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících funkcionalit 

Systému Termino (dále jen „Uživatel“) při užívání Systému Termino, které spočívají zejména ve vytváření rezervací termínů pro využití 

služeb nabízených Dodavateli Zákazníkům prostřednictvím Sytému Termino implementovaného do online uživatelského rozhraní 

webových stránek Dodavatelů (dále jen „Implementující stránky“), a dalším používáním Systému Termino.  

1.3. Pokud je Uživatel fyzickou osobu a užívá Systém Termino mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného 

výkonu svého povolání, použijí se na smluvní vztahy mezi ním a Slevomat.cz zákonná ustanovení upravující právní postavení 

spotřebitele. 

1.4. Uživatel využíváním funkcionalit Systému Termino stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit po 

celou dobu využívání funkcionalit Systému Termino. Uživatel nemá právo od těchto Podmínek odstoupit.  

1.5. Slevomat.cz může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Slevomat.cz informuje Uživatele o změně Podmínek na 

webových stránkách nacházejících se na drese (URL): https://www.termino.eu/ (dále jen „Stránky Termino“), případně jiným 

vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Aktualizované verze 

Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Stránkách Termino, nebo dnem pozdějším, který bude uveden 

v aktualizovaných Podmínkách. 

2. POUŽITÍ SYSTÉMU TERMINO 

2.1. Přístup a používání Systému Termino je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání 

Systému Termino (tj. náklady na internetové připojení aj.). Uživateli rovněž může být ze strany Dodavatele účtován poplatek za 

využívání jeho webových stránek, tj. Implementujících stránek. 

2.2. Slevomat.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem a/nebo mezi Zákazníkem a Dodavatelem a/nebo 

Uživatelem a jakoukoli třetí osobou, která využívá funkcionality Systému Termino k poskytování svých služeb. Slevomat.cz nenese 

žádnou odpovědnost za splnění povinností Dodavatele vůči Zákazníkovi vzniklých na základě zákona či jakéhokoliv smluvního vztahu 

ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s nesplněním povinností Dodavatele. 

2.3. Slevomat.cz nezaručuje nepřerušený přístup k funkcionalitám Systému Termino či Implementujících stránek, ani nezávadnost a 

bezpečnost jiných stránek a/nebo služeb, na které je prostřednictvím Systému Termino odkazováno nebo Implementujících stránek. 

Slevomat.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Systému Termino či Implementujících stránek, 

škody způsobené přerušením provozu, poruchou Systému Termino či Implementujících stránek, počítačovými viry, škodu v důsledku 

ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele způsobené v důsledku činnosti a/nebo nečinnosti třetích 

osob.  

2.4. Kliknutím na některé odkazy dostupné při používání Systému Termino, zejména na Implementujících stránkách, může dojít k opuštění 

Systému Termino, resp. Implementujících stránek a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 

2.5. Slevomat.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele do Systému Termino. 

2.6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Systému Termino či systému, který 

realizuje přenos údajů vložených do Systému Termino třetím osobám. 

3. AUTORSKÁ PRÁVA 

3.1. Slevomat.cz je vlastníkem Systému Termino. 

3.2. Systém Termino je autorským dílem a databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Slevomat.cz 

vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Systému Termino. 

3.3. Obsah Systému Termino nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání 

udělil Slevomat.cz předem písemný souhlas. 

https://www.termino.eu/
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4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE 

4.1. Uživatel vůči Slevomat.cz prohlašuje a zaručuje, že: 

(i) je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,  

(ii) veškeré údaje, které poskytuje společnosti Slevomat.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné, správné a nikoliv zavádějící, 

(iii) se před zahájením užívání funkcionalit Systému Termino důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto Podmínkám 

zcela rozumí a souhlasí s nimi. 

4.2. Uživatel je povinen při užívání funkcionalit Systému Termino dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva 

Slevomat.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména 

nesmí: 

(i) užívat Systém Termino v rozporu s těmito Podmínkami,  

(ii) komerčně užívat kterékoli části Systému Termino způsobem způsobilým poškodit Slevomat.cz a/nebo Dodavatele,  

(iii) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Systému Termino, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, 

chod nebo data Systému Termino,  

(iv) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Systému 

Termino. Funkcionality Systému Termino je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo 

Slevomat.cz a který je v souladu s jejich určením. Uživatel se zejména zavazuje nezneužívat funkcionality Systému Termino 

šikanózním způsobem s cílem poškodit Dodavatele, zejména nikoliv však výlučně prostřednictvím vytváření falešných 

rezervací služeb nabízených Dodavatelem, které Uživatel nemá v úmyslu využít již při jejich vytváření.  

4.3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že nebude používat Systém Termino, pokud by jejich použitím 

ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Systémem Termino se řídí právním řádem České republiky, a to bez 

ohledu na to odkud byl přístup k funkcionalitám a užití Systému Termino realizován. 

5.2. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Slevomat.cz tímto Uživatele jakožto spotřebitele informuje, že spory mezi 

Slevomat.cz a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských 

sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové 

stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní 

úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně 

spotřebitele.  

5.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí 

ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není 

dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 

5.4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne […]. 


