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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I.VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
DELUXE VISION s.r.o. (dále jen ,,justwin“) je provozovatelem internetových stránek
www.justwin.cz (dále jen ,,web“)
Justwin poskytuje poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní příležitosti a jiné
společenské události konané po celém světě.
Smlouvou o poskytování poradenství se justwin zavazuje poskytnout zákazníkovi službu
specifikovanou níže a zákazník se zavazuje zaplatit cenu dle ceníku v závislosti na zvoleném
typu členství.
Službou je poskytování tipů na výsledky konkrétních sportovních a společenských příležitostí,
případně jejich specifikovaných částí po celou dobu jejich předplaceného členství. Zaslané
tipy mají pouze doporučující charakter a justwin neposkytuje garanci za jejich správnost.
Dále justwin nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která zákazníkovi vznikla, ať
už přímo či nepřímo, použitím tipu, poskytnuté analýzy, nebo části informací uveřejněných
na webu.
Služby poskytované justwin mají pouze informativní charakter a je jen na zákazníkovi zda
poskytnuté tipy využije či nikoliv. Zákazník přijetím těchto obchodních podmínek prohlašuje,
že zná svoji finanční situaci a s tímto vědomím přistupuje k využívání služby justwin. Justwin
prohlašuje, že nepřijímá od zákazníka peníze do sázky a že za zákazníka nepodává sázky a ani
nečiní jiné kroky směřující k uzavření sázky.
Cena za službu je konečná, viz. Ceník na webu a zahrnuje veškeré poplatky a náklady spojené
s jejím dodáním zákazníkovi.
Veškeré smluvní vztahy , které vyplívají z využití služeb nabízených na webu, se řídí těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami , které vymezují a zpřesňují vzájemná práva a
povinnosti vyplívající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY
Justwin nabízí svým zákazníkům členství v tzv. VIP zóně (dále jen ,,členství“), jehož jednotlivé
druhy se liší pouze délkou trvání a v závislosti na něm i cenou. Cena za členství je uvedena
vždy u konkrétního členství v sekci ceník na webu a zahrnuje veškeré daně a poplatky.
Prezentace služeb je v souladu s ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku návrhem na
uzavření smlouvy. Pro uzavření smlouvy je nutné odeslání objednávky stisknutím tlačítka
,,zaplatit“ a současně uhrazení ceny za členství (tímto klient akceptuje poskytovatelovu
nabídku služeb). Potvrzení objednávky včetně daňového dokladu bude zákazníkovy zasláno
na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou následující. Zákazník si vybere jedno ze tří
nabízených členství, následně vyplní registrační formulář a tím si vytvoří svůj vlastní účet do
vip zóny. Následně je systémem automaticky přesměrován na platební bránu Gopay a
provede platbu za členství některou z nabízených možností. Poté klientovi na jeho e-mail
příjde heslo pomocí kterého se se přihlásí do své vip zóny, kde má po dobu předplaceného
členství kdykoliv neomezený přístup.
Veškeré objednávky učiněné zákazníkem prostřednictvím webu jsou závazné. Odesláním
závazné objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP, a to ve znění
platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Těmito Obchodními podmínkami je
zákazník vázán od momentu uzavření smlouvy. Zákazník má zároveň možnost se s těmito
Obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky.
III. Odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené za pomocí prostředků komunikace na
dálku
Souhlasem s těmito VOP v objednávce zákazník současně výslovně souhlasí s tím, že služby
dle těchto VOP budou splněny (dodány) před uplynutím zákonně lhůty 14ti dnů ode dne
uzavření smlouvy a tedy je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá v souladu s ust.
§1837 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy.
V ostatních případech může zákazník odstoupit od smlouvy z důvodu uvedených v
občanském zákoníku.
Důvodem odstoupení od smlouvy výslovně není skutečnost, že úspěšnost tipů
zprostředkovaných justwin je nižší než zákazníkem očekávaná. Tuto skutečnost bere zákazník
na vědomí.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
elektronické pošty, telefonní číslo dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém

rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření
kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí každé smlouvy, která je skrze web uzavřena.
Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platných a účinných v době uzavření
smlouvy.

Tyto VOP byly vyhotoveny dne 1.1.2018 a od tohoto data jsou účinné do doby jejich
případné změny se strany justwin.

Tým Justwin

