
PRAVIDLA POUŽITÍ ELEKTRONICKÝCH DAT O ZÁJEZDECH 
 

 
 

KE SMLOUV  O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ .  . ...........................  
 

Obchodní zástupce: 
Obchodní firma: 

  

Se sídlem:    

Provozovna:    
E-mail:  Internet:  
Telefon:  Fax:  

O:  DI :  
bank. spojení:  Plátce DPH: ANO  /  NE 
zastoupený:    
(dále jen zástupce) 
 
Tímto p ijímá následující pravidla použití elektronických data o zájezdech a zavazuje se je dodržovat: 
1. Adventura v p ípad ádného p ijetí t chto pravidel ze strany obchodního zástupce (v etn  doru ení jednoho podepsaného vyhotovení 

Adventu e) souhlasí s umíst ním prezentace svých zájezd  na internetových stránkách, které provozuje zástupce.  
2. Zástupce je povinen zve ejnit na svých internetových stránkách po adatele prezentovaného zájezdu. 
3. Zájezdová data budou zástupci p edávána v souboru typu XML (jiný formát dat pro hromadné p edání není možný), který je zve ejn n 

na internetových stránkách dealer.adventura.cz  
4. Zástupce má právo si jednotlivé texty zájezd  stáhnout z www.adventura.cz i ve form  HTML dokument . 
5. Zástupce má právo využít pouze ty fotky z www.adventura.cz, které jsou ozna ené logem Adventury, a to pouze k propagaci zájezd  

Adventury a v souladu s l. 3.15 a dalšími podmínkami smlouvy o obchodním zastoupení, kterou mezi sebou smluvní strany uzav ely. 
6. Zástupce zajistí, aby informace zve ejn né na jeho stránkách odpovídaly aktuálnímu stavu shodnému s informacemi zve ejn nými na 

www.adventura.cz. Zástupce se zavazuje uhradit event. škodu, která by vznikla zákazníkovi nebo Adventu e p edáním neaktuálních 
informací zákazníkovi. 

7. Zástupce p ebírá veškeré další innosti pot ebné k umíst ní a údržb  dat Adventury na jeho internetových stránkách. 
8. Zástupce se zavazuje, že na svých stránkách bude aktivn  propagovat poznávací a sportovní zájezdy (nap . možnost vyhledávání dle 

chto typ  zájezd  nebo za azením alespo  t chto 2 sekcí do elektronického katalogu). 
9. Veškeré náklady spojené s umíst ním a údržbou dat na internetových stránkách zástupce hradí zástupce. Zve ejn ní zájezd  ani 

náklady se zve ejn ním spojené neoprav ují zástupce žádat po Adventu e vyšší provizi ani úhradu t chto náklad . 
10. V p ípad , že Adventura zašle zástupci informaci o zrušení zájezdu, zavazuje se zástupce, že do 7 dn  odstraní zrušené zájezdy 

Adventury ze svých internetových stránek. 
11. Porušení povinností a pravidel uvedených v bodech 2.-10. tohoto dodatku je považováno za hrubé porušení smlouvy o obchodním 

zastoupení a Adventura v tomto p ípad  m že smlouvu o obchodním zastoupení s okamžitou ú inností vypov t. 
12. Tento dodatek nabývá ú innosti podpisem obou smluvních stran.  
 
 
 
 V Praze dne   ..................................  V  .........................  dne  ................................  
 
 
 

 
  .......................................................   .........................................................................  
 podpis zástupce Adventury podpis obchodního zástupce 


