
Obchodní podmínky služby ETARGET 
EASY od společnosti ETARGET CZ, 
s.r.o.

1. Akceptace smlouvy
ETARGET CZ s.r.o., se sídlem Vocelova 5, 120 00 Praha, Česká republika, IČO 284 66 
977 (v dalším textu jen "ETARGET CZ") spravuje internetovou stránku 
http://easy.etarget.cz ( v dalším textu jen "Služba ETARGET EASY"), prostřednictvím 
které si klienti mohou zadat odkazy na svoji webovou stránku (dále jen "stránka"). Služba 
ETARGET EASY je placená. 

Klienti si mohou při koupi vybrat z různých produktů, které stránka nabízí. Po koupi 
některého z produktů Služby ETARGET EASY se odkazy klienta začnou zobrazovat na 
partnerských portálech ETARGET CZ pod  označením „sponzorované odkazy“, „placený 
odkaz“ nebo „přednostní výpis“ podle podmínek uvedených v podmínkách produktu.

Portál je webová stránka provozovaná obchodním partnerem ETARGET CZ propojená se 
systémem ETARGET, která na základě souvislostí svého obsahu s obsahem odkazu 
zobrazuje dané odkazy zadané klienty ETARGET (dále jen „portál“).

Klient je jakákoliv fyzická, či právnická osoba kupující produkty na stránce služby 
ETARGET EASY.

Služba ETARGET EASY se poskytuje za podmínek uvedených v této smlouvě, na 
základě provozních pravidel, které ETARGET CZ zveřejňuje na této stránce (dále jen 
„pravidla“). Nákupem jednoho z produktů Služby ETARGET EASY vyjadřujete svůj 
souhlas s dodržováním podmínek uvedených v pravidlech. Pokud s některými 
ustanoveními nesouhlasíte, nekupujte žádný z produktů!

Všeobecné obchodní podmínky služby ETARGET EASY tvoří smlouvu mezi klientem a 
společností ETARGET CZ. Tato smlouva nabývá platnost dnem koupí produktu 
ETARGET EASY. Podmínky odstoupení od smlouvy se spravují příslušnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Vytváření odkazu
1. Přes on-line formulář na stránce služby ETARGET EASY vytváří klienti placené 

odkazy na své webové stránky, které partnerské portály zobrazují pod označením 
„sponzorované odkazy“, „placené odkazy¨“ nebo „přednostní výpis“ (dále jen 
„odkaz“).

2. Při vytváření každého nového odkazu musí klient zadat jeho titulek, text, webovou 
adresu. 

3. Znění odkazu po úhradě poplatku za zvolený produkt je možné změnit jen 
telefonicky na čísle 246 019 741, případně prostřednictvím elektronické pošty na 
obchod@etarget.cz v pracovních dnech v čase od 9:00 – 16:00.

4. Klient je zodpovědný za to, že bude odkaz v souladě s těmito pravidly.
5. Pokud bude klient používat odkaz, který navrhl ETARGET CZ, klient potvrzuje, že 

tento je v souladě s pravidly. ETARGET CZ si vyhrazuje právo upravit, přizpůsobit 
nebo odmítnout jakýkoliv odkaz.

6. ETARGET CZ podrobí kontrole odkaz, který klient zadal. ETARGET CZ si 
vyhrazuje právo, podle svého vlastního uvážení odmítnout a zobrazovat jakýkoliv 
odkaz, případně odkaz, nesouvisící s obsahem stránky, na kterou odkazuje 



zadaná webová adresa. ETARGET CZ si zároveň vyhrazuje právo odmítnout 
zobrazovat odkazy, ke kterým budou přiřazeny nefunkční stránky.

7. V případě, že se ETARGET CZ z jakéhokoliv důvodu rozhodne vyřadit, resp. 
nezobrazovat odkaz zadaný klientem a klient realizoval platbu, bude mu v plné 
výši vrácena nejpozději do 30 dnů od vyřazení odkazu.

3. Cílení odkazů
1. ETARGET CZ po vložení webové adresy klienta analyzuje zaměření stránky na 

základě slov v textu na ní uvedených. Po vytvoření odkazu a úhradě produktu 
ETARGET CZ zobrazuje odkaz na partnerských portálech obsahově, korelačně a 
behaviorálně relevantních k odkazu vytvořeného klientem.

2. V průběhu vytváření odkazu klient označí cílení na region. ETARGET CZ bude 
zvolený region u zobrazování odkazu na partnerských stránkách zohledňovat a 
vyvine maximální úsilí inzerát zobrazit v označeném regionu. ETARGET CZ si 
vyhrazuje právo zobrazit inzerát bez ohledu na zvolený region v případě, že to 
okolnosti nedovolí.

3. ETARGET CZ zobrazuje odkaz klienta na partnerských portálech s cílem 
dosáhnout co nejlepší výsledky pro klienta. 

4. Produkty
ETARGET CZ nabízí v službě ETARGET EASY vícero produktů. Produkty se liší svou 
cenou, časem, během kterého bude odkaz klienta umístňovaný na partnerské portály, 
množstvím zobrazení a počtem kliků, které služba poskytuje klientovi. Podrobnosti o 
každém produktu jsou uvedeny na stánce http://easy.etarget.cz, dále jen „Specifikace“. 
Označením kteréhokoliv produktu a jeho koupí klient souhlasí s jeho specifikací na 
stránce http://easy.etarget.cz uvedené.

5. Platba
1. ETARGET CZ nabízí různé způsoby úhrady za poskytovanou službu ETARGET 

EASY. Klient si v závislosti od zvoleného produktu může zvolit platbu platební 
kartou, převodem na účet, případně prostřednictvím služby internet banking na 
základě podkladu k úhradě. V případě platby platební kartou klient souhlasí s 
automatickým opakováním platby vždy po uplynutí počtu dnů, uvedených v 
Specifikaci, od poslední transakce koupi produktu služby ETARGET EASY. 
Automatická platba platební kartou je realizovaná jen v případě, že je uvedena v 
Specifikaci produktu. ETARGET CZ vystaví klientovi fakturu o poskytnutých 
službách v elektronické podobě na začátku každého kalendářního měsíce za 
předcházející měsíc.

2. Klient může automatické opakování platby kdykoliv zrušit kliknutím na link v 
emailové zprávě, odeslané na adresu klienta, případně telefonicky/emailem na 
obchod@etarget.cz nebo 246 019 741. Odkazy klienta se začnou zobrazovat na 
partnerských portálech ihned po připsání platby na účet ETARGET CZ.

6. Dodatky k pravidlům
ETARGET CZ si vyhrazuje právo změnit pravidla. Po jakékoliv takové změně ETARGET 
CZ zveřejní změněná pravidla na stránce a tak klienta o této změně informuje. Nová 
změněná pravidla vstoupí do platnosti automaticky po zveřejnění na stránce. Jinak se 
pravidla nemohou měnit s výjimkou, kdy obě strany podpíší písemnou dohodu. Klient 
potvrzuje souhlas s takto změněnými pravidly dalším používáním služeb ETARGET 
EASY.

http://easy.etarget.cz/


7. Změna služeb
ETARGET CZ si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit jakoukoliv součást služeb. 
ETARGET CZ poskytne klientům maximální množství informací o takové změně nebo 
ukončení, pokud to bude za daných okolností možné. Takové oznámení bude zveřejněné 
na této stránce.

8. Vlastnická oprávnění
1. Tímto klient uděluje společnosti ETARGET CZ všechna práva k uveřejnění 

každého zadaného obsahu, textů, obchodních značek, obchodních měn, 
seznamů, které umístěním na stránce autorizuje pro použití v službě a na stránce 
tak, aby ETARGET CZ mohl poskytovat službu. Současně zodpovídá klient za to, 
ze má oprávnění k používání ochranných známek a značek, kterých není 
vlastníkem. ETARGET CZ nezodpovídá za jakékoliv spory vzniknuté 
neoprávněným porušením autorských práv.

2. Klient uděluje ETARGET CZ právo propojit odkaz hyperlinkem se stránkou 
ETARGET CZ nebo se stránkami všech partnerských portálů a to výhradně jen 
za účelem poskytnutí služby.

3. Značku ETARGET může klient používat jen v souvislosti s odkazem na službu.
4. Značku ETARGET CZ nemá klient právo bez písemného souhlasu společnosti 

použít.
5. „ETARGET“ je ochrannou známkou společnosti ETARGET CZ.
6. Klient uděluje souhlas společnosti ETARGET CZ použít název společnosti, 

značku, jeho webovou adresu, případně jiné znaky, které jsou spojené se 
společností klienta na marketingové účely společnosti ETARGET CZ.

9. Pravidla provozu
Klient souhlasí, že:

a. bude ETARGET CZ informovat vždy, když se u některého z odkazů 
klienta zobrazí chybné stránky nebo nefunkční spojení. 

b. všechna kliknutí při pokusu o přístup během této doby budou klientovi 
účtována. 

ETARGET CZ si vyhrazuje právo pozastavit odkazy s nefunkčními linky;

10. Ilegální a podvodné činy
1. Klient souhlasí,  že:

a. bude dodržovat všechny platné zákony a nařízení při používání služby 
včetně, ale především Zákon na ochranu údajů;

b. se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to 
nepravdivě tvrdit, nebo jakkoliv jinak nesprávně popisovat svoje spojení s 
jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou;

c. nebude využívat službu pro ilegální nebo nemorální účely;
d. nebude zveřejňovat, propagovat nebo přenášet prostřednictvím služby 

žádný nezákonný, znepokojující, hanlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, 
vulgární, obscénní, nenávistivý, rasový či etnický obsah, který podporuje 
jednání vedoucí k trestnímu činu, občanské zadluženosti nebo jakkoliv 
jinak porušuje platné zákony nebo nařízení, nebo jakkoliv jinak 
nevyhovující a nežádoucí materiál každého druhu a povahy;

e. ETARGET CZ neschvaluje obsah klientova odkazu či jinou jeho 
komunikaci, zveřejnění nebo údaje, ani nepřebírá žádnou zodpovědnost 
za jakýkoliv výhružný, hanlivý, obscénní, znepokojující nebo urážlivý 



materiál, který je součástí takových materiálů nebo za jakýkoliv zločin, ke 
kterému dopomohlo využívání této stránky;

f. nebude kdekoliv v textu nebo titulku odkazu zveřejňovat jakékoliv přímé 
kontaktní informace s výjimkou URL adresy webové stránky klienta 
uvedené v části adresa;

g. v případě porušení jakéhokoliv ustanovení pravidel provozu uvedených v 
čl. se klient vystavuje riziku trestního stíhání.

11. Integrita systému
1. Klient soulasí, že: 

a. nebude žádným způsobem podsouvat nebo distribuovat soubory, které 
obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoliv podobný software nebo 
programy, které by mohli poškodit činnost počítače někoho jiného;

b. nebude zasahovat nebo nenaruší sítě spojené se službami;
c. nebude používat žádné zařízení, software nebo program, nebo za 

pomoci jiných prostředků se nebude pokoušet zasahovat a narušovat 
řádný provoz stránky, služby a/nebo jakékoliv transakce, kterou tato 
stránka nabízí;

d. neudělá nic, co by způsobilo nesmyslnou a nepřiměřeně velkou zátěž 
infrastruktuře společnosti ETARGET CZ.

2. Na základě zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb.  o loteriích a jiných 
podobných hrách a o změně a doplnění některých zákonů společnost ETARGET 
CZ umožní využívat  službu jen těm klientům, provozovatelům hazardných her, 
kteří disponují  licencí (§1 (5)  předmětného zákona) platnou během celé doby 
využívání služby.

3. Tím, že má klient  přístup k službě, vyjadřuje svůj souhlas, že při používaní služby 
bude  používat  jen  prostředky,  které  Vám  poskytuje  ETARGET  CZ  nebo 
společnosti  autorizované  ETARGET  CZ.  Taky  souhlasí,  že  nebude  používat 
žádné automatizované prostředky (napr. agenty, roboty, scripty enbo spiders) a to 
ze žádného důvodu.

12. Porušení autorských práv
1. V případě, že klient zveřejní nebo zpřístupní informace nebo jiný materiál, který 

porušuje autorská práva třetí strany, může ETARGET CZ ukončit přístup klienta k 
službám. ETARGET CZ nenese zodpovědnost za škody tímto vzniklé.

2. ETARGET CZ může podle vlastního uvážení okamžitě ukončit klientův přístup k 
službě, pokud klient při provozu porušil jakýkoliv bod těchto pravidel.

13. Reklamace
Klient je oprávněn podat Reklamaci podle příslušného § Obchodního zákoníka písemně 
na adresu společnosti ETARGET CZ. Společnost ETARGET CZ se zavazuje vyjádřit se k 
oprávněnosti Reklamace nejpozději do 30 dnů od podání Reklamace. 
 


