
1  

PRÁVNE VYHLÁSENIE 

Viarent Kft. 

Prevádzkovateľom www.viarent.hu / www.viarent.sk je Viarent Kft. 
Sídlo:   Leshegy utca 13, 2310 Szigetszentmiklós, Maďarsko 
Daňové identifikačné číslo:  10935491-2-13 
Číslo zápisu v obchodnom registri:  13-09-090287 

Zapísaný v: Obchodný register Súdnej stolice v Budapešti (ďalej len „Prevádzkovateľ”) 

 
Poskytovateľom hostingu webového sídla je ACE Telecom Telekommunikációs és 
informatikai Szolgáltató Kft. 
Sídlo:   Zay utca 3, 1037 Budapešť, Maďarsko 
Daňové identifikačné číslo:  12255726241 
Číslo zápisu v obchodnom registri: 01 09 569352 
Email:   webmaster@acetelecom.hu 

 
Kontakt: 
marketing@delta-truck.hu 
+36 24 50 22 50 

 
Používanie webového sídla www.viarent.hu / www.viarent.sk sa riadi maďarským právom. 

 

Webové sídlo www.viarent.hu  (ďalej len „Webové sídlo”) prevádzkuje Prevádzkovateľ. 

 
Navštívením Webového sídla používateľ prijíma pravidlá používania Webového sídla uvedené nižšie, 
ktoré Prevádzkovateľ môže kedykoľvek jednostranne zmeniť. Pravidlá sú platné a účinné zverejnením na 
Webovom sídle. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto pravidiel sa stane neplatným, alebo 
neúčinným, tým nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.  

 
Pravidlá používania Webového sídla: 

 
1. Vymedzenie pojmov 

Webové sídlo: 
www.viarent.hu 

 

Prevádzkovateľ: Viarent Kft. (sídlo: Leshegy utca 13., 2310 Szigetszentmiklós, Maďarsko, číslo 
zápisu v obchodnom registri 13- 09-090287, daňové identifikačné číslo 10935491-2-13) 

 
Spojené podniky:  Podniky spojené s Prevádzkovateľom a s ním spolupracujúce, najmä, ale nie výlučne 
zmluvní partneri Prevádzkovateľa, ktorých výrobky, služby Prevádzkovateľ alebo Spojené podniky 
predávajú, ako aj členovia franšíznej siete prevádzkovanej Prevádzkovateľom a/alebo Spojenými 
podnikmi.   

 
Používateľ: tretia osoba navštevujúca Webové sídlo. 
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Údaj: Informácia, skutočnosť zverejnená na Webovom sídle bez ohľadu na spôsob zachytenia, ktorá sa 
vzťahuje na činnosť vykonávanú Prevádzkovateľom alebo Spojeným podnikom, alebo vznikla v súvislosti 
s touto činnosťou.  

 
Kreatívny obsah: Akékoľvek dielo zverejnené na Webovom sídle, najmä, ale nie výlučne vedecké, 
náučné literárne dielo (ďalej len „Článok”), reklamný text (ďalej len „Reklama”), dielo vytvorené kresbou, 
maľbou, fotografické dielo (ďalej len „Obraz”), filmové alebo iné audiovizuálne dielo (ďalej len „Film”). 

 
Ochranná známka: Akékoľvek označenie nachádzajúce sa na Webovom sídle, ktorému prináleží ochrana 
podľa maďarského a/alebo medzinárodného práva, najmä, ale nie výlučne logo umiestnené na Webovom 
sídle, emblém, slovná ochranná známka.  

 
Databáza: Súbor samostatných diel, údajov alebo iného obsahu usporiadaný podľa systému, alebo 
metódy, k obsahovým prvkom ktorého je individuálny prístup cez počítač alebo iným spôsobom. 

 
Obsah: Údaj, Kreatívny obsah, Ochranná známka nachádzajúca sa na Webovom sídle. 

 
2. Cieľ Webového sídla 

Cieľom Webového sídla je predstavenie, propagácia, reklama Prevádzkovateľa, Spojených podnikov, ich 
činnosti a s tým spojených aktuálnych tém, správ. Správy nachádzajúce sa na Webovom sídle (ďalej len 
„Truck News”) sa nepovažujú za tlačové správy vzhľadom na to, že cieľom Webového sídla je informovanie 
Používateľa o činnosti, produktoch, službách Prevádzkovateľa a Spojených podnikov, čím sa podporuje 
podnikateľská činnosť Prevádzkovateľa a Spojených podnikov.  

 
3. Používanie Webového sídla 

Za používanie Webového sídla sa považuje navštívenie Webového sídla a vzhliadnutie Obsahu 
Webového sídla, jeho použitie v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu autorského práva a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Je povolená najmä citácia Obsahu s označením 
zdroja a autora, prevzatie na výchovné a vedecké účely s označením zdroja a autora, vyhotovenie kópie 
súkromnou osobou na vlastné potreby, ak sa tým nesleduje priamo alebo nepriamo generovanie alebo 
zvyšovanie príjmov (ďalej len „voľné použitie”). Používateľ nie je oprávnený dať si inou osobou vyhotoviť 
kópiu na počítači, alebo na inom nosiči elektronických dát a to ani v prípade, že sa kópia má použiť na 
súkromný účel.  

 
Používateľ sa zaväzuje zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorou môže zasiahnuť do Webového sídla, činnosti 
Prevádzkovateľa alebo Spojených podnikov, môže narušiť práva Prevádzkovateľa, Spojených podnikov 
alebo tretej osoby.  

 
Používateľ navštevuje Webové sídlo na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za 
škody vzniknuté u Používateľa v súvislosti s návštevou Webového sídla, okrem škody spôsobenej 
úmyselne, škody na živote, zdraví. 

 
Prevádzkovateľ je oprávnený zabrániť Používateľovi v prístupe k Webovému sídlu ak Používateľ 
nedodržiava pravidlá používania a/alebo správanie sa Používateľa zasahuje alebo môže zasiahnuť do 
práv Prevádzkovateľa, Spojených podnikov alebo tretej osoby. 

 
4. Obsah Webového sídla: 
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Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby Obsah umiestnený na Webovom sídle bol správny a úplný, 
aby nezasahoval do práv tretej osoby. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby, 
nedostatky, nepresnosti a v neaktuálnosť Obsahu umiestneného na Webovom sídle,  

 
Prevádzkovateľ označí na Webovom sídle ako „obchodné oznámenie” alebo s označením „X” Obsah, 
ktorý sa považuje za reklamu. 

 
Obsah umiestnený na Webovom sídle sa nepovažuje za ponuku, výzvu na uzatvorenie zmluvy.  

 
5. Autorské právo, ochranná známka 

Webové sídlo ako celok, ako aj jednotlivé Diela umiestnené na ňom samostatne i vo vzájomnom spojení 
s Obsahom sú pod autorskoprávnou ochranou a Ochranné známky pod ochranou ochranných známok. 
Obsah umiestnený na Webovom sídle tvorí majetok Prevádzkovateľa alebo Spojených podnikov, ibaže je 
označený Prevádzkovateľom inak. Prevádzkovateľ je oprávnený udeliť súhlas na akékoľvek použitie 
Obsahu Webového sídla v hmotne zachytenej alebo inej podobe, na jednotlivé použitie. Prevádzkovateľ 
zverejní na Webovom sídle iba Obsah, na ktorý má oprávnenie.  

 
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa Používateľ nie je oprávnený použiť, 
spracovať alebo speňažiť Webové sídlo, alebo jeho časť, okrem voľného použitia. Ibaže ide o voľné 
použitie, Používateľ nie je oprávnený použiť Webového sídlo alebo jeho časť, najmä, ale nie výlučne 
Používateľ nie je oprávnený použiť Webové sídlo alebo jeho časť na rozširovanie, na umiestnenie do 
databázy, na stiahnutie, uvedenie do predaja.  

 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Obsahu nachádzajúceho sa na Webovom sídle, na 
rozširovanie Obsahu.  

 
Neoprávnené použitie Obsahu Webového sídla má občianskoprávne a trestnoprávne následky. 
Prevádzkovateľ môže žiadať okrem iného zdržanie sa porušovania práv a náhradu škody.  

 
6. Odkazy  

Webové sídlo môže obsahovať odkaz na webové sídla tretích osôb odlišných od Prevádzkovateľa. Tieto 
odkazy sa nachádzajú na Webovom sídle v záujme Používateľa a Prevádzkovateľ nenesie žiadnu 
zodpovednosť za funkčnosť, obsah webových sídiel, na ktoré sa vzťahuje odkaz, a za spracovanie údajov 
tam. 

 
7. Ochrana osobných údajov 

Pravidlá ochrany osobných údajov sa nachádzajú v politike ochrany súkromia uverejnenej na Webovom 
sídle. 

 
Použitím Webového sídla, ak to umožňujú nastavenia prehliadača používaného Používateľom, alebo 
Používateľ pri prvej návšteve Webového sídla vyslovene s tým súhlasil, môže dôjsť k automatickému 
stiahnutiu údajov z počítača Používateľa, resp. zo zariadenia používaného na prehliadanie (tablet, 
smartfón), a za týmto účelom môže dôjsť k umiestneniu tzv. cookies alebo podobných programov na 
zariadeniach Používateľa. Podrobné pravidlá používania cookies sú zverejnené na Webovom sídle.  

 
V Szigetszentmiklósi, 04. marca 2020 


