DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PARKER.CZ
1.

DEFINICE

Pojmy používané v tomto dokumentu s velkým počátečním písmenem mají pro účely tohoto dokumentu níže uvedený význam:
1.1 „Podmínky“ znamenají tento dokument označený jako „DOPLŇKOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
PARKER.CZ“.
1.2 „Parker“ znamená jednotlivě i společně obchodní společnosti Parker Hannifin Czech Republic s.r.o., se sídlem Poděbradská
1005, 28912 Sadská, Česká republika, IČ: 261 63 454, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddílu C, vložce 75925, Parker Hannifin Industrial s.r.o., se sídlem Chomutov, Na Moráni 5480, PSČ 430 01, Česká republika,
IČ: 254 15 123, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce 16608, Parker
Hannifin s.r.o., se sídlem Sadská, Poděbradská 1005, okres Nymburk, PSČ 289 12, Česká republika, IČ: 616 76 578, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 38951, a případně další obchodní společnosti
náležející do skupiny Parker.
1.3 „Webové stránky“ znamenají webové stránky Parkeru dostupné na www.parker.cz.
1.4 „Obsah Webových stránek“ znamená jakýkoliv a veškerý obsah Webových stránek, včetně, mimo jiné, jakýchkoliv textů, designů,
log, ikon, obrázků, zvukových nahrávek, obrazových nahrávek (videí), animací a jakékoliv další grafiky a/nebo jakýchkoliv dalších
komponentů, které jsou umístěny na Webových stránkách.
1.5 „Používání Webových stránek“ znamená návštěvu a/nebo použití Webových stránek a/nebo Obsahu Webových stránek
jakýmkoliv způsobem.
1.6 „Návštěvník“ znamená jakoukoliv právnickou a/nebo fyzickou osobu, která Používá Webové stránky.
1.7 „Třetí strany“ znamenají jakékoliv a veškeré právnické a/nebo fyzické osoby odlišné od Parkeru.
1.8 „Webové stránky Třetích stran“ znamenají jakékoliv a veškeré webové stránky odlišné od Webové stránky.
1.9 „Odkazy a reference na Třetí strany“ znamenají odkazy a/nebo reference na Webových stránkách na Webové stránky Třetích
stran a/nebo řešení či nabídky Třetích stran a/nebo jiný obdobný obsah, včetně obsahu a/nebo odkazů či referencí v nich
obsažených.
1.10 „Právní řád České republiky“ znamená veškeré právní předpisy České republiky a v nich obsažené právní normy.
1.11 „Právo duševního vlastnictví“ znamená soubor práv k výsledkům duševní tvůrčí činnosti člověka ve smyslu, jak jej chápe, Právní
řád České republiky.
2.

PŮSOBNOST PODMÍNEK A SOUHLAS S PODMÍNKAMI

2.1 Tyto Podmínky upravují doplňková pravidla pro Používání Webových stránek, a doplňují ostatní dokumenty stran jejich předmětu
dostupné na Webových stránkách v sekci označené jako „Právní dokumenty“.
2.2 Používáním Webových stránek Návštěvník přijímá bez jakýchkoliv omezení a/nebo výhrad tyto Podmínky.
2.3 Pokud Návštěvník nesouhlasí a tyto Podmínky bez omezení a/nebo výhrad nepřijímá, je povinen Webové stránky okamžitě opustit
a nadále se zdržet Používání Webových stránek.
3.

UŽITÍ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK A REFERENCÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY

3.1 Webové stránky jsou majetkem Parkeru a nositelem jakýchkoliv a veškerých Práv duševního vlastnictví k Obsahu Webových
stránek je Parker, nevyplývá – li z Právního řádu České republiky v konkrétním případě jinak.
3.2 Návštěvník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu Parkeru Obsah Webových stránek jakýmkoliv způsobem kopírovat,
upravovat, nahrazovat, reprodukovat, distribuovat či jinak šířit, zveřejňovat, vydávat, vystavit, přemisťovat, přenášet, umísťovat do
elektronických vyhledávacích systémů, prodávat či jinak převést v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem, ani k jeho využití udílet
oprávnění Třetím stranám a/nebo z něj vytvářet další materiál.
3.3 Návštěvník nemá právo bez předchozího písemného souhlasu Parkeru umístit odkaz (hyperlink) a/nebo referenci na Webové
stránky a/nebo Obsah Webových stránek na Webové stránky Třetích stran.
3.4 Parker upozorňuje Návštěvníka a Návštěvník bere na vědomí, že porušení podmínek stanovených těmito Podmínkami je podle
Právního řádu České republiky protiprávní, a že Parker bude vůči Návštěvníkovi při jejich porušení uplatňovat svá práva a nároky
vyplývající z Práva duševního vlastnictví do nejvyšší možné míry povolené Právním řádem České republiky.
4.

GARANCE PARKERU STRAN OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK

4.1 V Obsahu Webových stránek se mohou vyskytnout neúplnosti a/nebo nepřesnosti a/nebo tiskové chyby a/nebo jiné obdobné
nedostatky a nesprávnosti. Parker tak nezaručuje ani neprohlašuje, že Obsah Webových stránek je v každém ohledu a každém
čase bezchybný, správný, úplný a aktuální. Parker nenese žádnou odpovědnost za škody a/nebo jiné újmy, které Návštěvníkovi
mohou případně vzniknout v souvislosti s Používáním Webových stránek.
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4.2 Jakkoliv má Parker právo Obsah Webových stránek kdykoliv a bez předchozího oznámení změnit a/nebo odstranit a/nebo jinak
upravit, neznamená to závazek Parkeru Obsah Webových stránek aktualizovat.
4.3 Využití Obsahu Webových stránek je výhradně odpovědností a nebezpečím Návštěvníka. Parker upozorňuje Návštěvníka, že
Obsah Webových stránek, včetně, mimo jiné, jakýchkoliv informací, návrhů technických řešení, rad a názorů, vyjádřených na
Webových stránkách, má pouze orientační a informační charakter, a nelze jej v žádném případě vykládat jako technické či jiné
poradenství, poskytování návodů či doporučení. Návštěvník se proto nemůže na Obsah Webových stránek při osobních, právních,
finančních a/nebo jiných rozhodnutích spoléhat a Obsah Webových stránek nemůže být základem pro jakékoliv rozhodování nebo
činnost Návštěvníka. Poradenství totiž vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností.
Každá informace, návrh technického řešení, rada a názor tak může být učiněna pouze na základě kvalifikované znalosti podstaty
věci a konkrétních a úplných informací od Návštěvníka. Parker tudíž upozorňuje Návštěvníka a Návštěvník bere na vědomí, že ke
kvalifikovanému posouzení případu Návštěvníka je třeba požádat o konkrétní vyjádření odpovědné osoby Parkeru, dostupné na
kontaktním spojení uvedeném na Webových stránkách v sekci označené jako “Kontakty“.
5.

ODKAZY A REFERENCE NA TŘETÍ STRANY

5.1 Webové stránky obsahují Odkazy a reference na Třetí strany. Parker uvádí Odkazy a reference na Třetí strany výlučně pro účely
usnadnění orientace a pohodlí Návštěvníka, nicméně začlenění jakýchkoliv a veškerých Odkazů a referencí na Třetí strany do
Webových stránek neznamená souhlas či schvalování Odkazů a referencí na Třetí strany. Odkazy a reference na Třetí strany
nejsou pod kontrolou Parkeru, a Parker nemá jakoukoliv možnost garantovat a/nebo ověřit správnost a/nebo úplnost a/nebo
aktuálnost Odkazů a referencí na Třetí strany. Parker tak příkladmo nemá možnost ovlivnit provoz, obsah, přístup k ochraně
soukromí či zabezpečení Webových stránek Třetích stran. Pokud Návštěvník použije Odkazy a reference na Třetí strany, činí tak
na vlastní nebezpečí a bez souhlasu Parkeru.
5.2 Parker neodpovídá a ani neručí Návštěvníkovi za správnost a/nebo úplnost a/nebo aktuálnost Odkazů a referencí na Třetí strany,
ani za případnou škodu a/nebo jinou újmu vzniklou Odkazy a referencemi na Třetí strany a/nebo v důsledku jejich využití a/nebo
nevyužití. Parker tak neodpovídá zejména, ale nikoliv pouze, za jakoukoliv škodu a/nebo jinou újmu vzniklou v důsledku porušení
Práv duševního vlastnictví Třetích stran, nepravdivých, neúplných či klamavých informací, v důsledku obsahu virů a/nebo jiných
elementů destruktivní povahy, stran Odkazů a referencí na Třetí strany.
6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Parker má právo kdykoliv a bez předchozího upozornění tyto Podmínky změnit. Tato změna nabude platnosti a účinnosti
okamžikem zveřejnění nového znění Podmínek na Webových stránkách, nebude – li ve změněných Podmínkách výslovně
uvedeno jinak. Bude-li Návštěvník Webové stránky nadále používat po jakékoli změně Podmínek, bude to považováno za souhlas
Návštěvníka s takovou změnou Podmínek. Z toho důvodu je důležité pravidelně číst a navštěvovat tyto Webové stránky, aby se
Návštěvník včas seznámil s případnými změnami Podmínek.
6.2 Tyto Podmínky a Používání Webových stránek podléhají právu České republiky, a tedy Právnímu řádu České republiky.
6.3 Všechna práva související s těmito Podmínkami jsou kumulativní a uplatní se vedle práv stanovených Právním řádem České
republiky a/nebo případným ujednáním mezi Parkerem a Návštěvníkem. Pokud se Parker rozhodne upustit od řešení konkrétního
porušení těchto Podmínek, neznamená to, že Parker upustil i od řešení nějakého jiného jejich porušení a/nebo porušení
budoucích.
6.4 Pokud bude jakákoliv část těchto Podmínek prohlášena podle Právního řádu České republiky za neplatnou, neúčinnou či
nevynutitelnou, bude se mít za to, že bylo neplatné, neúčinné či nevynutitelné ustanovení nahrazeno platným, účinným a
vynutitelným ustanovením, které nejblíže odpovídá smyslu původního ustanovení, a zbývající část Podmínek bude i nadále platná,
účinná a vynutitelná.
6.5 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 9.2.2015.
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o.
Parker Hannifin Industrial s.r.o.
Parker Hannifin s.r.o.
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