
Smluvní podmínky služby Nastavení+

Tyto smluvní podmínky obchodní podmínky upravují vztah při poskytování služby Nastavení+ 
mezi

till3am s.r.o., vedená u Krajského soudu v Brně pod značkou C 75655
IČ:29365759, DIČ:CZ29365759
Šámalova 1130/62
61500 Brno

dále jako provozovatelem

a

uživatelem

Tyto  smluvní  podmínky  doplňují  Všeobecné  obchodní  podmínky  dostupné  na  adrese
http://juicyfolio.cz/podminky. 
Pro uzavření smlouvy dle těchto smluvních podmínek mohou být použity prostředky komunikace
na dálku,  odesláním objednávky vyslovuje uživatel svůj závazek řídit se těmito podmínkami tak
jako by byly podepsány ve formě písemné smlouvy.

1. Služba Nastavení+

1. Služba  Nastavení+  představuje  jednorázové  nastavení  a  konfiguraci  webových  stránek
vytvořených službou JuicyFolio Provozovatelem dle pokynů Uživatele.

2. Služba zahrnuje především:
• Poradenství s volbou a výběrem vhodného designu v rámci služby JuicyFolio
• Poradenství  s  přípravou  obsahu  a  volbou  vhodné  struktury  webových  stránek

vytvořených službou
• Poskytnutí zkušebních verzí zvolených designů
• Podpora a zaškolení uživatele v ovládání administrace služby JuicyFolio
• Změny  nastavení  dostupných  v  administraci  služby,  či  nastaveních  dostupných

výhradně Provozovateli.
• Změny a úpravy uživatelských CSS stylů v rozsahu, který umožňuje administrace

aplikace JuicyFolio
• Změny  grafických  prvků,  které  jsou  součástí  vybraného  grafického  designu

(templatu) za prvky dodané uživatelem. Zejména se jedná o Loga, ikony, grafická
pozadí či vzory a obdobné prvky.

• Drobné modifikace uživatelem dodaných grafických souborů za účelem užití v rámci
služby

3. K službě Nastavení+ poskytuje Provozovatel plnou verzi služby JuicyFolio, tarif portfolio
na jeden rok ZDARMA.

4. Rozsah poskytnutých služeb v rámci služby Nastavení+ určuje Provozovatel.
5. Webové stránky vytvořené  v  rámci  služby Nastavení+  je  možné  užívat  pouze  s  aktivní

službou JuicyFolio v plné verzi.
6. Webové stránky vytvořené v rámci služby Nastavení+ není možné užívat, zruší-li uživatel

službu JuicyFolio, nebo bude-li mu služba zrušena. V takovém případě jsou webové stránky
zrušeny,  jejich  obnova  v  případě  aktivování  služby  JuicyFolio  není  možná  a  musí  být
opakovaně vytvořeny.  Opakované vytvoření webových stránek je zpoplatněno standardní
cenou za službu Nastavení+ dle platného ceníku.
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7. Webové stránky vytvořené v rámci služby Nastavení+ není možné přenést na jiný systém či
aplikaci.

8. Služba  Nastavení+  neobsahuje  v  žádném  případě  vytvoření  nových  funkcí,  designů,
funkčních modulů či jiných prvků, než jaké služba JuicyFolio standardně umožňuje.

2. Realizace služby Nastavení+

1. Uživatel  sdělí  Provozovateli  požadavky  na  výslednou  podobu  a  fungování  webových
stránek vytvořených službou JuicyFolio.

2. Provozovatel zhodnotí, zda požadavky uživatele odpovídají rozsahu služeb poskytovaných v
rámci Nastavení+.

3. Provozovatel vybere vhodný template (design) a vytvoří uživateli zkušební verzi webových
stránek.

4. Provozovatel provádí úpravy nastavení a konfigurace na zkušební verzi webových stránek
5. Zkušební verze je po dobu provádění úprav dostupná uživateli, může tak kontrolovat jejich

průběh.
6. Po dokončení nastavení a konfigurace webových stránek, zašle Provozovatel uživateli na

kontaktní e-mail adresu webových stránek spolu s informací o tom, že požadované nastavení
a konfigurace byly provedeny. 

7. Po schválení podoby webových stránek uživatelem, nebo po uplynutí  14 dnů od zaslaní
informace  a  provedení  požadovaných  úprav  a  nastavení,  přepne  Provozovatel  webové
stránky z režimu zkušební verze do plné verze. 

3. Poplatky za službu, platební podmínky

1. Služba Nastavení+ je poskytována za ceny dle platného ceníku, který je uveden na adrese 
http://juicyfolio.cz/ceny

2. Poplatek za službu Nastavení+ je jednorázový.
3. Poplatek za službu Nastavení+ musí být uhrazen před začátkem realizace služby.
4. K službě Nastavení+ poskytuje Provozovatel plnou verzi služby JuicyFolio, tarif portfolio

na jeden rok ZDARMA. Po uplynutí jednoho roku je Uživatel je povinen platit pravidelné
poplatky za službu JuicyFolio dle platného ceníku na základě zaslané výzvy k platbě či
zaslaného daňového dokladu a to nejpozději do data splatnosti uvedeném na výzvě k platbě
či daňovém dokladu.

5. Uživatel  nemá nárok na  vrácení  poplatku  za  službu,  jestliže  již  byla  započata  realizace
služby Nastavení+ dle bodu 2.4

4. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel  je  povinen  předávat  Provozovateli  výhradně  podklady,  které  jsou  jeho  vlastní
tvorbou, nebo k jejichž užití  má zajištěný souhlas autora,  nebo vykonavatele autorských
práv.

2. Uživatel  je  povinen  reagovat  bez  zbytečného  prodlení  na  dotazy  a  informace  zaslané
Provozovatelem na kontaktní e-mail uživatele.

3. Uživatel  má  právo  doplňovat  své  požadavky  v  průběhu  realizace  služby  Nastavení+.
Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě rozhoduje o rozsahu poskytovaných služeb
Provozovatel.  Pokud Provozovatel  rozhodně,  že  tyto  požadavky přesahují  rámec  služby
Nastavení+, může odmítnout jejich provedení, nebo žádat jejich úhradu.
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5. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel je povinen upozornit uživatele na nemožnost realizace požadovaných úprav či
nastavení v rámci služby Nastavení+.

2. Provozovatel má právo odmítnout realizaci služby, nebo realizaci služby přerušit a ukončit a
to bez udání důvodů. V takovém případě vrátí Provozovatel uživateli cenu služby v plné
výši.

6. Závěrečná ujednání

1. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 6. 2013                                  
2. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
3. Tyto smluvní podmínky doplňují  Všeobecné obchodní podmínky, které jsou pro uživatele

také závazné.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto smluvní podmínky dle vlastní potřeby a uvážení.

Smluvní  podmínky  jsou  závazné  v  aktuálním  platném  znění  dostupném  na  adrese
http://juicyfolio.cz/podminky

5. Ceny  a  parametry  služeb  se  řídí  platným  ceníkem  uvedeným  na  adrese
http://juicyfolio.cz/ceny

6. Objednáním služeb potvrzuje uživatel,  že je s  těmito smluvními podmínkami srozuměn,
vyjadřuje svůj souhlas s jejích zněním a že je v plném rozsahu akceptuje.
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