Všeobecné podmínky používání supernode vpnhosting.cz
Smluvní strany
Bc. Jaromír Kuba
Ve Stezkách 163
Pardubice
dále jako poskytovatel
Zákazníkem se rozumí fyzická, či právnická osoba, nespadající mezi osoby předem vyloučené, která se
připojuje, či jinak používá supernode na IP adrese 88.86.108.50, a/nebo 83.167.248.202.

Práva a povinnosti poskytovatele
Poskytovatel neručí za škody, vzniklé z důvodu užívání poskytnutých služeb, či nedostupnosti služeb.
Poskytovatel může poskytované služby kdykoliv ukončit, či krátkodobě přerušovat (za účelem optimalizace
služeb). Poskytovatel má právo v případě porušení těchto smluvních podmínek poskytované služby ukončit
bez náhrady. Poskytováním služeb nevznikají poskytovateli vůči zákazníkovi žádné závazky. Poskytovatel
má právo odmítnout zřízení a provozování služby bez udání důvodu.

Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník se zavazuje služby poskytovatele užívat v souladu s platným právním řádem České republiky a v
souladu s dobrými mravy. Zákazník bere na vědomí, že zodpovídá za případné škody vzniklé kvůli používání
služeb v rozporu s platným právním řádem České republiky a dobrými mravy. Zákazník se zavazuje
poskytované služby využívat k běžnému provozu danému povahou poskytovaných služeb. Zákazník nesmí
služby úmyslně přetěžovat, či používat způsobem, který by ohrožoval dostupnost služeb pro další uživatele.
Zákazníkem se nemůže stát osoba trestaná za trestnou činnost páchanou s využitím výpočetní techniky,
osoba, která v minulosti využívala služby v rozporu s všeobecnými podmínkami, fyzická, či právnická osoba,
provozující služby založené na virtuálních privátních sítích (VPN).
Zákazníkem se nemůže stát občan, firma, či jiné uskupení, s občanstvím státu, či se sídlem ve státě, který
zakazuje používání VPN, anonymizéru, proxy. Služba nesmí být používána na území státu, který zakazuje
používání VPN, anonymizéru, proxy. V případě porušení všeobecných podmínek na sebe uživatel přebírá
odpovědnost za používání služby, poskytovatel nezodpovídá za používání služby v rozporu s všeobecnými
podmínkami.
Zákazník, který nemá zakoupenou technickou podporu k supernode od poskytovatele, smí využívat služby
pouze k nekomerčním účelům. Nekomerčními účely se myslí činnost, která nepřináší uživateli, či jiné osobě,
zisk. Zákazník nesmí služby poskytovatele dále přeprodávat, či jinak za úplatu šířit. Zákazník smí služby
použít pouze v kombinaci s klientem, šířeným pod svobodnou licencí, pojmem svobodná licence se rozumí
licence umožňující bezúplatné šíření, distribuci a používání programu a jeho zdrojových kódů. Není povoleno
se připojovat ke službám poskytovatele klientem, který je šířen za úplatu.
Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami připojením se k supernode poskytovatele.

Závěr
Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí platným a účinným právním řádem ČR.

