
chyby, chybný překlad, pravopisné chyby a nebo další podobné chyby.
ztráty nebo škody, které návštěvníci mohli utrpět v důsledku změn na stránce, pozastavení nebo
přerušení chodu a funkčnosti stránky.
v případě virů či chyb kódu.

Podmínky užití
Provozovatelem webové stránky je Top-Fight.cz s.r.o., Adresa: Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha
2), 120 00 Praha, IČO: 10900942, zapsán do živnostenského rejstříku ode dne 21.5.2021 a veden u
magistrátu města Praha.

Tyto podmínky užití stanovují a vymezují vztah mezi internetovou stránkou top-fight.cz (dále již
„stránka“) a všemi návštěvníky, kteří mají přístup na stránku a které jakýmkoliv způsobem využívají
její obsah.

Jakékoliv užívání všech služeb nabízených na stránce, stejně tak jako i informací, materiálů a odkazů,
které stránka obsahuje, je předmětem těchto podmínek užití.

Každý návštěvník je před použitím stránky povinen si pečlivě přečíst tyto
podmínky užití a dodržovat je.

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užití vypovědět, změnit a nebo doplnit.
Změna vchází v platnost ihned.

Ztráty nebo škody

Stránka není odpovědná za žádné ztráty nebo škody (přímé či nepřímé), které návštěvník nebo třetí
strana mohli utrpět v důsledku používání stránky.

Stránka dále není odpovědná za výhry nebo prohry na internetových stránkách třetích stran, které
jsou důsledkem použití informací zobrazených na stránce.

Stránka obsahuje odkazy na jiné stránky třetích stran z důvodů pohodlí návštěvníků. Stránka není
odpovědná za obsah zobrazený na internetových stránkách třetích stran.

Stránka mimo jiné rovněž nepřijímá odpovědnost za následující události:

Duševní vlastnictví

Bez písemného souhlasu stránky nejsou návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat,
zobrazovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat anebo měnit cokoliv z obsahu stránky.

Shromažďování osobních údajů

Stránka neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud si návštěvník prochází stránku.

Vyplněním kontaktního formuláře nebo odesláním přihlášky k odběru novinek dáváte souhlas se
zpracováním vašich osobních údajů, které nebudou poskytovány žádným třetím stranám.

Souhlas s pravidly

Každý, kdo dobrovolně navštíví tyto stránky, souhlasí s podmínkami výše uvedenými.
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