Príloha A

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY
pre Trial - rezervačný systém

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt Trial - rezervačný systém.
1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:
a) „Rezervačný systém“ – jeden produkt alebo skupina produktov, pozostávajúcich z modulov, ktoré
jednotlivo alebo spoločne zabezpečujú jednu alebo sériu funkcionalít poskytovaných Poskytovateľom
v odplatnej alebo bezodplatnej podobe na základe uzavretej licenčnej zmluvy s Používateľom.
b) „Beta verzia“ - bezplatná testovacia verzia internetovej domény poskytnutá na testovanie
kompatibility Produktu Poskytovateľa s požiadavkami Používateľa.
c) „Webová stránka“ - internetová doména poskytnutá Poskytovateľom v podobe bezplatnej Beta verzie
Používateľovi na odskúšanie v bezplatnom časovom horizonte bezplatne udelenej licencie funkcionality
Rezervačného systému a bezplatne licencovaného Produktu. Internetová doména môže byť po
vzájomnej dohode medzi Používateľom a Poskytovateľom presmerovaná na internetovú doménu
Používateľa. Bez výslovného súhlasu Poskytovateľa je akékoľvek presmerovanie Produktu zakázané,
rovnako Poskytovateľ môže kedykoľvek odobrať udelenie súhlasu s presmerovaním.
d) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi
pre vytváranie a spracovanie údajov Rezervačného systému. Funkcionalita Produktu je popísaná v
aktuálnej Používateľskej príručke alebo v inej poskytnutej dokumentácii Poskytovateľom na Stránkach
https://www.vcakarni.sk/#cennik alebo v komunikácii s Používateľom.

2. Popis Produktu
2.1 Produkt podporuje vytváranie rezervačného systému na čas udelený v odplatnej alebo bezodplatnej
licencii.
2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov:
A. rezervačný systém - aktuálne
https://www.vcakarni.sk/#cennik,

dostupné

funkcionalitny

sú

dostupné

na

stránke

B. webová stránka (Beta verzia) - aktuálne dostupné funkcionalitny sú dostupné na stránke
https://www.vcakarni.sk/#cennik.

3. Odplatne a bezodplatne poskytovaná funkcionalita
3.1 Licencia k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite Produktu je poskytovaná na dobu jedného
mesiaca od prvotnej registrácie a po dobu jedného mesiaca po uplynutí odplatnej licencie.
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3.2 Poskytovateľ je oprávnený bezodplatne predĺžiť udelenie Licencie k Bezodplatne poskytovanej
funkcionalite alebo Odplatne poskytovenej funkcionalite, a to písomným (aj emailovým) vyjadrením
súhlasu s bezodplatným udelením Licencie k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite alebo Odplatne
poskytovenej funkcionalite. Zároveň si Poskytovateľ ponecháva oprávnenie kedykoľvek takýto vyjadrený
súhlas s bezodplatným poskytnutím Licencie k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite alebo Odplatne
poskytovenej funkcionalite písomne (aj emailom) odvolať.
3.3 Produkt po uplynutí doby Bezodplatne poskytovanej funkcionality je možné predĺžiť prostredníctvom
Odplatne poskytovanej funkcionality.
3.4 Odplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosti podľa príručky jednotlivých produktov
alebo inej poskytnutej dokumentácie Poskytovateľom, podľa výberu z ďalšieho predplatenia udelenia
Licencie, to je, Používateľ môže po uplynutí bezplatnej poskytnutej funkcionality vybrať v prípade
pokračovania v používaní Produktu udelenie Licencie ku ktorémukoľvek z Odplatne poskytovaných
funkcionalít Poskytovateľa.

4. Osobitné podmienky Licencie
4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa https://www.vcakarni.sk.
Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorá mu bola sprístupnená alebo
ju má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím doby ohraničenej časovým úsekom
udelenia Licencie, či už odplatnej alebo bezodplatnej, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju
obnoviť.
4.2 Územný rozsah Licencie je limitovaný na územie Európskej únie a je určený miestom, kde sa dané
Zariadenie Používateľa fyzicky nachádza.
4.3 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš tromi fyzickými osobami ako
Koncovými používateľmi (osobný počítač, tablet, smartphone a pod. – nie server obsluhujúci súčasne
viacerých koncových používateľov).
4.4 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu
Produktu na toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia.
4.5 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na
adrese: info@vcakarni.sk alebo telefonicky v čase uvedenom na stránkach Poskytovateľa
https://www.vcakarni.sk/kontakt na tel. čísle: +421 948 076 988.
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Príloha B

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY
pre Štandard - rezervačný systém

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt Štandard - rezervačný
systém.
1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:
a) „Rezervačný systém“ – jeden produkt alebo skupina produktov, pozostávajúcich z modulov, ktoré
jednotlivo alebo spoločne zabezpečujú jednu alebo sériu funkcionalít poskytovaných Poskytovateľom
v odplatnej alebo bezodplatnej podobe na základe uzavretej licenčnej zmluvy s Používateľom.
b) „Webová stránka“ - internetová doména poskytnutá Poskytovateľom v podobe vlastnej domény
Používateľovi na bežné užívanie poskytnutej licencie Rezervačného systému v súlade s účelom
podnikania Používateľa v súlade so zmluvne dojednaných podmienkami udelenej licencie. Internetová
doména, resp. Rezervačný systém môže byť po vzájomnej dohode medzi Používateľom a
Poskytovateľom presmerovaná resp. umiestnená priamo na internetovú doménu Používateľa. Používateľ
pri presmerovaní alebo umiestnení produktu priamo na jeho vlastnú alebo jeho zabezpečenú
internetovú doménu dbá na ochranu autorských práv najmä majetkových práv. Bez výslovného súhlasu
Poskytovateľa je akékoľvek presmerovanie Produktu zakázané, rovnako ak by došlo k porušeniu
autorských práv alebo iných povinností vyplývajúcich zo zmluvne dojednaných podmienok je
Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek odobrať udelenie súhlasu s presmerovaním alebo umiestnením
Produktu na inej než ním poskytnutej internetovej doméne .
c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi
pre vytváranie a spracovanie údajov Rezervačného systému. Funkcionalita Produktu je popísaná v
aktuálnej Používateľskej príručke alebo v inej poskytnutej dokumentácii Poskytovateľom na Stránkach
https://www.vcakarni.sk/#cennik alebo v komunikácii s Používateľom.

2. Popis Produktu
2.1 Produkt podporuje vytváranie rezervačného systému na čas udelený v odplatnej alebo bezodplatnej
licencii.
2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov:
A. rezervačný systém - aktuálne
https://www.vcakarni.sk/#cennik,
B. webová stránka - aktuálne
https://www.vcakarni.sk/#cennik.

dostupné

dostupné

funkcionalitny

funkcionalitny

sú

dostupné

na

stránke

sú

dostupné

na

stránke
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3.1 Funkcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú vopred
alebo podľa dohody s poskytovateľom, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa
nachádza na stránke: https://www.vcakarni.sk/#cennik
3.2 Poskytovateľ je oprávnený bezodplatne predĺžiť udelenie Licencie k Bezodplatne poskytovanej
funkcionalite alebo Odplatne poskytovenej funkcionalite, a to písomným (aj emailovým) vyjadrením
súhlasu s bezodplatným udelením Licencie k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite alebo Odplatne
poskytovenej funkcionalite. Zároveň si Poskytovateľ ponecháva oprávnenie kedykoľvek takýto vyjadrený
súhlas s bezodplatným poskytnutím Licencie k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite alebo Odplatne
poskytovenej funkcionalite písomne (aj emailom) odvolať.
3.3 Licencia k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite Produktu je poskytovaná na dobu jedného
mesiaca od prvotnej registrácie a po dobu jedného mesiaca po uplynutí odplatnej licencie.
3.4 Produkt po uplynutí doby Bezodplatne poskytovanej funkcionality je možné predĺžiť prostredníctvom
Odplatne poskytovanej funkcionality.
3.5 Odplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosti podľa príručky jednotlivých produktov
alebo inej poskytnutej dokumentácie Poskytovateľom, podľa výberu z ďalšieho predplatenia udelenia
Licencie, to je, Používateľ môže po uplynutí bezplatnej poskytnutej funkcionality vybrať v prípade
pokračovania v používaní Produktu udelenie Licencie ku ktorémukoľvek z Odplatne poskytovaných
funkcionalít Poskytovateľa.

4. Osobitné podmienky Licencie
4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa https://www.vcakarni.sk.
Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorá mu bola sprístupnená alebo
ju má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím doby ohraničenej časovým úsekom
udelenia Licencie, či už odplatnej alebo bezodplatnej, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju
obnoviť.
4.2 Územný rozsah Licencie je limitovaný na územie Európskej únie a je určený miestom, kde sa dané
Zariadenie Používateľa fyzicky nachádza.
4.3 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš tromi fyzickými osobami ako
Koncovými používateľmi (osobný počítač, tablet, smartphone a pod. – nie server obsluhujúci súčasne
viacerých koncových používateľov).
4.4 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu
Produktu na toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia.
4.5 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na
adrese: info@vcakarni.sk alebo telefonicky v čase uvedenom na stránkach Poskytovateľa
https://www.vcakarni.sk/kontakt na tel. čísle: +421 948 076 988.
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Príloha C

OSOBITNÉ LICENČNÉ PODMIENKY
pre Profesional - rezervačný systém

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto Osobitné licenčné podmienky spresňujú rozsah Licencie pre Produkt Profesional - rezervačný
systém.
1.2 Pojmy použité v týchto Osobitných licenčných podmienkach majú význam definovaný v Licenčných
podmienkach, pokiaľ nie je uvedené inak. Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:
a) „Rezervačný systém“ – jeden produkt alebo skupina produktov, pozostávajúcich s modulov, ktoré
jednotlivo alebo spoločne zabezpečujú jednu alebo sériu funkcionalít poskytovaných Poskytovateľom
v odplatnej alebo bezodplatnej podobe na základe uzavretej licenčnej zmluvy s Používateľom.
b) „Webová stránka“ - internetová doména poskytnutá Poskytovateľom v podobe vlastnej domény
Používateľovi na bežné užívanie poskytnutej licencie Rezervačného systému v súlade s účelom
podnikania Používateľa v súlade so zmluvne dojednaných podmienkami udelenej licencie. Internetová
doména, resp. Rezervačný systém môže byť po vzájomnej dohode medzi Používateľom a
Poskytovateľom presmerovaná resp. umiestnená priamo na internetovú doménu Používateľa. Používateľ
pri presmerovaní alebo umiestnení produktu priamo na jeho vlastnú alebo jeho zabezpečenú
internetovú doménu dbá na ochranu autorských práv najmä majetkových práv. Bez výslovného súhlasu
Poskytovateľa je akékoľvek presmerovanie Produktu zakázané, rovnako ak by došlo k porušeniu
autorských práv alebo iných povinností vyplývajúcich zo zmluvne dojednaných podmienok je
Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek odobrať udelenie súhlasu s presmerovaním alebo umiestnením
Produktu na inej než ním poskytnutej internetovej doméne .
c) „Produkt“ – skupina modulov predstavovaná počítačovými programami a ďalšími prvkami, slúžiacimi
pre vytváranie a spracovanie údajov Rezervačného systému. Funkcionalita Produktu je popísaná v
aktuálnej Používateľskej príručke alebo v inej poskytnutej dokumentácii Poskytovateľom na Stránkach
https://www.vcakarni.sk/#cennik alebo v komunikácii s Používateľom.

2. Popis Produktu
2.1 Produkt podporuje vytváranie rezervačného systému na čas udelený v odplatnej alebo bezodplatnej
licencii.
2.2 Produkt pozostáva z nasledujúcich modulov:
A. rezervačný systém - aktuálne
https://www.vcakarni.sk/#cennik,
B. webová stránka - aktuálne
https://www.vcakarni.sk/#cennik.
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3.1 Funkcionalita celého Produktu sa poskytuje len odplatne. Platby za funkcionalitu sa uhrádzajú vopred
alebo podľa dohody s poskytovateľom, pokiaľ nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak. Aktuálny cenník sa
nachádza na stránke: https://www.vcakarni.sk/#cennik
3.2 Poskytovateľ je oprávnený bezodplatne predĺžiť udelenie Licencie k Bezodplatne poskytovanej
funkcionalite alebo Odplatne poskytovenej funkcionalite, a to písomným (aj emailovým) vyjadrením
súhlasu s bezodplatným udelením Licencie k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite alebo Odplatne
poskytovenej funkcionalite. Zároveň si Poskytovateľ ponecháva oprávnenie kedykoľvek takýto vyjadrený
súhlas s bezodplatným poskytnutím Licencie k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite alebo Odplatne
poskytovenej funkcionalite písomne (aj emailom) odvolať.
3.3 Licencia k Bezodplatne poskytovanej funkcionalite Produktu je poskytovaná na dobu jedného
mesiaca od prvotnej registrácie a po dobu jedného mesiaca po uplynutí odplatnej licencie.
3.4 Produkt po uplynutí doby Bezodplatne poskytovanej funkcionality je možné predĺžiť prostredníctvom
Odplatne poskytovanej funkcionality.
3.5 Odplatne poskytovaná funkcionalita zabezpečuje možnosti podľa príručky jednotlivých produktov
alebo inej poskytnutej dokumentácie Poskytovateľom, podľa výberu z ďalšieho predplatenia udelenia
Licencie, to je, Používateľ môže po uplynutí bezplatnej poskytnutej funkcionality vybrať v prípade
pokračovania v používaní Produktu udelenie Licencie ku ktorémukoľvek z Odplatne poskytovaných
funkcionalít Poskytovateľa.

4. Osobitné podmienky Licencie
4.1 Aktuálna verzia Produktu je publikovaná na stránkach Poskytovateľa https://www.vcakarni.sk.
Licencia sa vzťahuje vždy len na aktuálne používanú verziu Produktu, ktorá mu bola sprístupnená alebo
ju má Používateľ nainštalovanú na svojom Zariadení. Uplynutím doby ohraničenej časovým úsekom
udelenia Licencie, či už odplatnej alebo bezodplatnej, licencia k Produktu zaniká, je potrebné si ju
obnoviť.
4.2 Územný rozsah Licencie je limitovaný na územie Európskej únie a je určený miestom, kde sa dané
Zariadenie Používateľa fyzicky nachádza.
4.3 Produkt smie byť použitý na Zariadení používanom súčasne nanajvýš tromi fyzickými osobami ako
Koncovými používateľmi (osobný počítač, tablet, smartphone a pod. – nie server obsluhujúci súčasne
viacerých koncových používateľov).
4.4 V prípade Multilicencie k Odplatne poskytovanej funkcionalite umožňuje aktivačný kľúč Aktiváciu
Produktu na toľkých Zariadeniach, koľko pokrýva udelená Multilicencia.
4.5 Používateľ v prípade problému s Produktom kontaktuje Poskytovateľa výhradne mailovou formou na
adrese: info@vcakarni.sk alebo telefonicky v čase uvedenom na stránkach Poskytovateľa
https://www.vcakarni.sk/kontakt na tel. čísle: +421 948 076 988.
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