I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a ) Tyto obchodní a reklamační podmínky platí pro poskytovaní služeb na webové
lokalitě www.detailbet.com /.cz /.de
1) Smlouvou o poskytování sázkového poradenství se poskytovatel zavazuje
poskytnout klientovi službu specifikovanou níže a klient se zavazuje zaplatit
poskytovateli cenu uvedenou v objednávce. Cena za službu zahrnuje i náklady spojené
s jejím dodáním a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše
těchto nákladů bude vždy sdělena klientovi ještě před závazným odesláním objednávky.
2) Službou je zasílání tipů na výsledky fotbalových/sportovních utkání po celém světě
(dále jen „tipy“) po dobu klientem předplaceného časového období. Zaslané tipy mají
pouze doporučující charakter a poskytovatel neposkytuje garanci za poskytnuté tipy.
Neodpovídá za žádnou škodu, která vznikla, ať už přímo či nepřímo, použitím
nesprávného tipu či jakékoliv informace z Webových stránek. Poskytovatel klientovi
neručí za stálost uváděných kurzů, neboť kurzy se v průběhu dne mění.
3) Pro využívání služeb poskytovatele musí být klient starší osmnácti let a být plně
svéprávný.
4) Klient přijetím těchto obchodních podmínek prohlašuje, že si je vědom své zejména
finanční situace a že s tímto vědomím přistupuje k využívání služby Detailbet.com /.cz
/.de .
5) Je zakázáno jakkoliv šířit informace (tipy) poskytnuté poskytovatelem v rámci služby.
V případě porušení tohoto zákazu bude klientovi bez náhrady zrušen uživatelský účet a
bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a těchto obchodních podmínek.
Klient odpovídá poskytovateli za škodu, která mu takovým porušením vznikne.
6) Služba dává možnost klientovi vydělat peníze pomocí slevového kodu. zasílaní
doporučení na web Detailbet.com/.cz/.de pod jeho uživatelským jménem. V případě, že
strana, která obdrží doporučený odkaz se pod odkazem zaregistruje a zakoupí si
alespon jeden z nabízených tarifu na Webové stránce, bude odměněn finančním
prostředkem daným poskytovatelem.
6) Klient jako spotřebitel má právo zejména k odstoupení od smlouvy pomocí prostředků
dálkové. Klient má právo na sdělení informací o službě ještě před uzavřením smlouvy, a
to prostřednictvím Webové stranky, popřipadně kontaktování na mobilní tel.
7) Právní vztah se řídí zejména:
- těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a
povinnosti;
- Reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek
- Podmínkami užití Webových stránek, které upravují registraci, ochranu klientových
osobních údajů, ochranu obsahu a některé další vztahy související s využíváním

Webových stránek;
- podmínkami a pokyny uvedenými na Webových stránkách, zejména při uzavírání
smlouvy; - objednávkou. A také zejm. následujícími právními předpisy:
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“);
- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(pouze pokud je klient spotřebitelem).
II. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1) Na Webových stránkách je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních
vlastností těchto služeb. Po prokliknutí je u každé služby uvedena cena včetně
veškerých daní, cen a poplatků. Prezentace služeb je v souladu s § 1732 odst. 2
občanského zákoníku poskytovatelovým návrhem na uzavření smlouvy. Pro uzavření
smlouvy je nutné odeslání objednávky stisknutím tlačítka „Zaplatit“ a současné uhrazení
ceny za objednané služby (tímto klient akceptujete poskytovatelovu nabídku služeb).
2) Objednávku může klient podat vždy prostřednictvím Webových stránek, a to
vybráním příslušného časového období, které chce objednat.
3) Před závazným odesláním objednávky klient uvidí rekapitulaci objednávky, zejména
dobu předplaceného časového období, včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném
způsobu platby). Poskytovatel zde doporučuje zkontrolovat zejména množství
objednávaných služeb a e-mailovou adresu. Po kliknutí na „Vybrat“ už klient objednávku
nebude moci změnit, pouze zrušit.
4) Závaznou objednávku podá klient stisknutím tlačítka „Zaplatit“. Údaje uvedené v
závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně je klient
povinen bezodkladně informovat poskytovatele, a to telefonicky či e-mailem.
5) Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy klient zaplatí cenu za jím
objednané služby, v případě platby převodem na účet poskytovatele, je zaplaceno
připsáním příslušné ceny na účet poskytovatele. Objednávka včetně potvrzení o
provedené platbě bude zaslána včetně platných obchodních podmínek na klientovu emailovou adresu.
6) Klientem odeslaná a zaplacená objednávka je závazná. Pozdější zrušení objednávky
je možné pouze po dohodě s poskytovatelem.
7) Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na
Webových stránkách. Případné slevy z cen služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže
je na Webových stránkách výslovně uvedeno něco jiného.
8) V případě, že na poskytovatelově straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při
uvedení ceny služeb nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen

poskytnout klientovi služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že
klient již uhradil cenu (tedy došlo k uzavření smlouvy). V takovém případě má
poskytovatel právo odstoupit od smlouvy.
9) Pokud cena uvedená u služeb nebo v průběhu objednávání již není aktuální,
poskytovatel klienta neprodleně na tuto skutečnost upozorní.
10) Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto
obchodní podmínky, nabídka služeb na Webových stránkách a klientova objednávka, za
podmínky, že je uhrazena. Celá smlouva bude klientovi zaslána e-mailem.
11) V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě může klient
kontaktovat poskytovatele telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
12) Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) poskytovatel archivuje v elektronické
podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.
III SLEVOVÝ KOD
1) Služba dává možnost klientovi vydělat peníze pomocí slevového kodu.
2) Každý registrovaný uživatel má nárok na slevový kod, který získa tak, že po
přihlašení do administrace v sekci promo si jej muže vyžadat
3) Dotyčný zašle slevový kod další straně ( jiný uživatel) , která jej při platbě použije a
tím získava strana (jiný uživatel) slevu 10% na tarif.
4) Pokud bude bod číslo 3 splněn, bude zároveň vlastník slevové kodu odměněn
finančním prostředek daným poskytovatelem (detailbet.com/.cz/.de) na účet do 3
pracovních dnů.
5) Slevový kod nemuže použít uživatel, který je on sám jeho vlastníkem.
6) Slevový kod je možné použit neomezeně.
7) Portal detailBet se zavazuje, že všechny podmínky bude plnit a bude vyplacet peníze
včas.
IV. REKLAMACE
1) Připadné reklamace vyřeší poskytovatel ke spokojenosti zákazníka individuální
dohodou a v souladě s platným právním pořadkem a těmito podmínkami.
2) Poskytovatel se zavazuje k vyjadření dáné reklamace nejpozději do 30. Dnů od přijetí
reklamace.
V. KOMUNIKACE

1) Komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem probíhá výhradně elektronickou
formou tzn. Pomocí emailovým kontaktem :
2) Poskytovatel není povinný řešit podněty telefonicky.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Cenu za služby může klient uhradit prostřednictvím platební brány GoPay, nebo
prostřednictvím převodu na účet poskytovatele.
VII. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Pokud se bydliště nebo sídlo klienta nachází mimo Českou republiku, nebo pokud
právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, řídí se pravni vztahu tohoto zavazku
českým právem.
2) S obchodními podmínkami klient souhlasí při registraci na Webové stránce
3) Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit.
Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních
podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek
vyrozuměn neprodleně na registrovaný email.
4) Právní vztah se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikl.
Info :
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