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PRAVIDLA A PODMÍNKY

Úvod

Službu provozuje společnost Game Out Inc, společnost registrovaná v Delaware ve Spojených státech registrovaných číslo souboru: 
6648728 („Společnost“, „my“, „nás“, „naše“). Služba zahrnuje nabídku her založených na dovednostech ze strany Game Out pro vás, kterých 
se můžete účastnit prostřednictvím webových stránek (včetně mobilních), webové aplikace nebo obchodu s aplikacemi, jejichž 
prostřednictvím přistupujete ke hrám a souvisejícím službám. Chcete-li používat službu, která vyžaduje platbu předplatného,   abyste měli 
přístup ke hrám a turnajům, budete se muset zaregistrovat. Pravidla týkající se předplatného a jakékoli hry se objevují na webových 
stránkách. Výše uvedené podmínky jsou doplňkové a podléhají této smlouvě, je třeba je číst společně se slovníkem pojmů. Čas od času 
pořádáme propagační akce a/nebo propagační dárky. Tyto propagační akce a/nebo propagační dárky budou podléhat jejich vlastním 
smluvním podmínkám, které se objeví na webových stránkách a jsou doplňkové a podléhají této dohodě. Náš web jewww.miggster.com.

1. Účinek této smlouvy

1.1 Používáním, pokračováním v používání a/nebo registrací služby jste vázáni celou touto smlouvou. V případě jakéhokoli rozporu 
mezi jakýmikoli konkrétními pravidly platnými pro určitý obsah a touto dohodou má přednost tato dohoda.

1.2 Vyhrazujeme si právo provádět jakékoli změny této smlouvy, pokud to považujeme za nezbytné, podle vlastního uvážení. 
Pokračováním v používání služby poté, co jsme provedli takové změny, přijímáte jakékoli změny této smlouvy.

1.3 Komu:

i) přístup k určitému obsahu nebo jeho přehrávání, můžete být požádáni, abyste přijali podmínky použití specifické pro tento obsah. 
Jakékoli takové podmínky, na kterých se dohodnete mezi vámi a poskytovatelem licence na takový obsah, budou platit navíc k této 
smlouvě a takové podmínky použití nebudou žádným způsobem omezovat, omezovat, zříkat se nebo nahrazovat tuto smlouvu;

ii) účastnit se určitých her, turnajů nebo aktivit souvisejících s vyděláváním cen, musíte být přihlášeni ke službě a mít předplatné 
v dobrém stavu. Jakékoli takové hry, turnaje nebo aktivity související s výdělkem cen budou podléhat svým vlastním 
podmínkám a podmínkám, které se na vás budou vztahovat navíc k podmínkám obsaženým v této smlouvě, a takové 
podmínky použití nebudou žádným způsobem omezovat, omezovat, zříkat se nebo nahradit tuto smlouvu.

2. Vaše záruky a prohlášení

2.1 Registrací u nás nebo používáním Služby tímto prohlašujete a zaručujete nám, že ve všech těchto okamžicích:

i) máte obvyklé bydliště nebo se v době, kdy používáte Služby, nacházíte v jurisdikci, ve které je pro vás používání Služeb 
zákonné;

ii) jsou starší 18 let;

iii) máte zdravou mysl a jste schopni převzít odpovědnost za své vlastní činy;

iv) můžete uzavřít právně závaznou smlouvu a vy jste osoba, která se u nás zaregistrovala;

v) chápete, že vám mohou být účtovány poplatky za používání Služby a že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli takové poplatky, které 
se mohou vztahovat;

vi) jednají jako příkazce a ne za někoho jiného;

vii) jste zákonným vlastníkem mobilního zařízení, které jste zaregistrovali do služby během procesu registrace, nebo jakéhokoli 
následného mobilního zařízení registrovaného ve službě;

viii) Souhlasíte s tím, že se budete plně řídit touto Smlouvou.
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2.2 Tímto nám zaručujete, že:

i) všechny informace uvedené ve vaší registraci do služby a všechny osobní údaje, které nám byly poskytnuty, jsou úplné, 
přesné a nezavádějící;

ii) budete Službu používat výhradně k legitimním účelům; a

iii) nebudete se žádnými prostředky pokoušet hackovat, provádět neoprávněné změny nebo vnášet na web jakýkoli druh 
škodlivého kódu, ani otevírat jakékoli vývojářské nástroje, službu nebo společnost. Pokud se pokusíte manipulovat se 
službou nebo jakýmkoli obsahem, mohou proti vám být vzneseny poplatky a řízení a vyhrazujeme si právo předat takové 
informace, které považujeme za nezbytné, příslušným orgánům, pokud se dozvíme nebo máme podezření, že jste 
zapojeni do jakékoli takové aktivity. Souhlasíte s jakýmkoli takovým zveřejněním.

3. Aktualizace

3.1 Můžeme podle vlastního uvážení zcela nebo zčásti změnit formát Služby nebo Obsahu, který nabízíme, za účelem vylepšení, opravy 
nebo podpory takových Služeb nebo Obsahu nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

4. Registrace, předplatné, ceny a turnaje

4.1 Registrace a předplatné:

4.1.1 Než budete moci přistupovat k jakémukoli Obsahu nebo používat Službu, budete se muset u nás zaregistrovat dokončením 
registračního procesu na Webové stránce. Budete požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů, další informace budou 
vyžadovány po dosažení jakékoli výhry, aby bylo možné získat jakékoli odměny, je to proto, aby bylo zajištěno dodržování 
povinností Poznej svého zákazníka (KYC) ve smyslu zákona o finančním zpravodajském centru 38 z roku 2001 Podívejte se prosím 
na naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste viděli, jak zacházíme s osobními údaji, které od vás shromáždíme. Při registraci 
musíte poskytnout přesné a úplné informace. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a za omezení přístupu k 
vašemu mobilnímu zařízení.

4.1.2 Po registraci vám bude poskytnut přístup ke Službě a Obsahu, a pokud si Službu předplatíte, k některým hrám, ve kterých mohou být 
uděleny ceny, po úspěšném vyúčtování z naší strany prostřednictvím čísla mobilního telefonu, se kterým jste se zaregistrovali. 
Transakce provedené pomocí vašeho mobilního čísla jsou námi přijímány výhradně za předpokladu, že používáte Službu. Souhlasíte s 
tím, že ponesete výhradní odpovědnost za používání služby prostřednictvím používání vašeho mobilního zařízení a/nebo počítače za 
všech okolností. Nepřijímáme žádnou odpovědnost (včetně, ale bez omezení na jakékoli poplatky, ztracené, odcizené nebo zneužité 
informace), pokud jiná osoba získala přístup k vašemu mobilnímu číslu nebo počítači. Pokud se domníváte, že je vaše mobilní číslo 
jakýmkoli způsobem zneužito třetí stranou, neprodleně nás informujte, abychom mohli službu pozastavit.

4.1.3 Abyste mohli udělit vítězné ceny, budete muset mít aktivní předplatné a poskytnout nám kopii vašeho dokladu totožnosti nebo 
pasu. Neakceptujeme studentský průkaz, zdravotní průkaz ani volební průkaz. Doklad o identifikaci bude požadován 
prostřednictvím zpráv na naší platformě nebo e-mailem.

4.1.4 Vyhrazujeme si právo kdykoli ověřit vaši identitu (včetně použití třetích stran, které mohou uchovávat záznamy o těchto 
informacích). Vyhrazujeme si právo provádět kontroly na základě jakýchkoli údajů, které jste nám poskytli ve své registraci. Pokud 
na naši žádost neposkytnete důkaz o věku nebo jiné požadované informace, bude to mít za následek pozastavení vaší registrace 
a/nebo služby.

4.1.5 Po dokončení registrace potvrdíme e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, že vaše registrace je nyní dokončena.

4.1.6 Vyhrazujeme si právo monitorovat používání Služby a můžeme se dle vlastního uvážení rozhodnout pozastavit a/nebo ukončit vaši 
registraci, pokud se domníváme nebo máme podezření, že Služba nebo jakékoli její části jsou používány v rozporu s této smlouvy nebo z 
jakéhokoli jiného důvodu, který považujeme za nezbytný, bez jakéhokoli upozornění nebo odpovědnosti.

4.1.7 Souhlasíte s tím, že vrátíte za stejných podmínek nebo nám neprodleně uhradíte peněžní ekvivalent (pokud je to relevantní a 
vypočtený k datu (datům) udělení ceny (cen)) jakékoli a všechny ceny, které mohly být uděleny udělené vám v rámci Služby za 
okolností, kdy následně zjistíme, že jste porušili tuto Smlouvu (mimo jiné včetně případů, kdy je sporné číslo mobilního telefonu 
použité k registraci do Služby, používání Služby a/nebo samotná registrace). Jsme oprávněni vynutit si pozastavení nebo zákaz 
přístupu na stránky, pokud cena nebo peněžní ekvivalent nebudou z jakéhokoli důvodu vráceny.
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4.1.8 Vyhrazujeme si právo zaznamenávat všechny telefonické hovory, které nám byly uskutečněny, a sledovat veškeré informace týkající 
se Služby, pro které souhlasíte, včetně předávání takových hovorů našim oprávněným třetím stranám.

5. Turnaje

5.1 Hra zdarma:

5.1.1 Po zaplacení vašeho předplatného vám nabídneme herní zážitek Free Play, to znamená, že váš postup bude přetrvávat 
napříč relacemi ve hrách zdarma (tj. Pokud zavřete okno hry, váš postup nebude vymazán). Herní aktivity Free Play 
nejsou v interakci s žádnou turnajovou aktivitou.

5.1.2 V turnajové hře bude váš postup resetován po každé relaci, avšak vaše nejvyšší skóre v jedné hře zůstane na žebříčku 
turnaje, dokud turnaj neskončí.

5.1.3 Uživatel bere na vědomí, že herní zážitek Free Play je bez odměny, zatímco turnajová hra je za odměnu.

6. Tabule vedoucích turnajů Head to Head

6.1 Zaznamenané skóre na žebříčku je součtem všech odeslaných skóre v příslušném turnaji. Aktivita skóre hry musí zachycovat údaje o 
množství času stráveného hrou.

7. Ceny a další:

7.1 Všechny ceny jsou nepřenosné (pokud není uvedeno jinak), ani nelze cenu vyměnit za jinou cenu nebo za hotovost.

7.2 Pokud je to nezbytné, vyžadováno zákonem nebo mimo naši přiměřenou kontrolu, vyhrazujeme si právo změnit povahu jakékoli 
soutěže, jakékoli ceny, jakýchkoli podmínek a/nebo této smlouvy po oznámení v tomto ohledu zveřejněném na našich webových 
stránkách. nebo v jiném vhodném médiu. Pokud je cena omezena nebo změněna tímto způsobem, nahradíme příslušnou cenu 
cenou podobné finanční hodnoty. Jakékoli pozměněné podmínky zveřejněné v jakémkoli médiu nebo na našich webových 
stránkách budou součástí podmínek soutěže, s jejichž dodržováním souhlasíte.

7.3 V případě, že dojde k poškození výhry během přepravy pro dodávku, budeme požadovat doklad o uvedeném poškození do 24 (dvaceti 
čtyř) hodin od přijetí zásilky. Požádáme o video, které prokáže rozsah poškození, které je nutné zaslatpodpora@gameout.comRozsah 
poškozené výherní položky a její náprava bude posouzena podle našeho uvážení případ od případu.

7.4 Výherci budou kontaktováni na čísle mobilního telefonu/prostřednictvím média použitého pro přihlášení do soutěže nebo 
prostřednictvím jakýchkoli kontaktních údajů poskytnutých výhercem při registraci na Webu. Výherce se pokusíme kontaktovat po 
dobu maximálně 2 (dvou) týdnů poté, co vyhrál cenu, a vyžádat si výhru. Pokud je výherce buď nekontaktovatelný (během 
stanoveného časového rámce), nebo pokud výherce odmítne nebo odmítne přijetí ceny, bude cena udělena dalšímu na druhém 
místě a tak dále a tak dále, dokud výherce nepřijme cenu. cena. Ceny, které se umístily na druhém místě, budou uděleny až poté, co 
oprávněný vítěz úspěšně získal první cenu, aby se předešlo duplicitě ocenění.

7.5 Rozhodnutí Společnosti ohledně sporů vyplývajících z jakékoli soutěže bude vyhlašovatel řešit ve smyslu těchto podmínek. 
Rozhodnutí společnosti v tomto ohledu je konečné a závazné.

7.6 Vyhrazujeme si právo odmítnout udělení jakékoli ceny, dokud nebudeme zcela přesvědčeni, že žadatel o cenu je jejím bona fide 
vítězem. Vyhrazujeme si právo požadovat a vyžadovat takový důkaz, který považujeme za nezbytný.

7.7 Můžeme požadovat, aby výherce písemně souhlasil s tím, že jeho jméno, obrázek a/nebo podoba budou námi použity a zveřejněny v 
souvislosti s jakoukoli soutěží, a to po dobu 12 (dvanácti) měsíců poté, co budou vyhlášeni jako vítězové. Výherci mohou odmítnout 
použití jejich jména, podoby a obrázku z naší strany.

7.8 Můžeme požadovat, aby vítěz podepsal příslušné potvrzení o převzetí ceny, jakož i odškodnění a/nebo zřeknutí se odpovědnosti, jak je 
uvedeno v těchto podmínkách, jako předběžnou podmínku doručení ceny vítězi. Výherci s tím výslovně souhlasí.

7.9 Nepřijímáme žádnou odpovědnost za případné náklady na dlužné daně nebo cla, které mohou být splatné po obdržení výher.
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7.10 Při důvodném podezření z jakéhokoli neetického nebo nečestného jednání, jako je podvádění, jsme oprávněni podle svého uvážení 
prošetřit protokol o herní činnosti, abychom se ujistili, že nedochází k nečestnému nebo nečestnému jednání v rozporu s 
dohodnutými podmínkami. Po provedení takového šetření jsme oprávněni požadovat úplný videozáznam, abychom prokázali 
dosažení podobného skóre. Společnost vám poskytne období 1 (jedné) týdně, abyste dosáhli podobného skóre, a pokud nesplní 
prahovou hodnotu společnosti, bude společnost oprávněna odepřít všechny ceny a/nebo odměny, jakož i možnost vymáhat 
pozastavení a/nebo zákaz vstupu na stránky, jak to bude považováno za nutné.

8. Vrácení peněz a ukončení z důvodu pohodlí

8.1 Při jakémkoliv ukončení z důvodu pohodlí uživatelem můžeme poskytnout kredit na budoucí Služby zakoupené od nás, všechny 
poskytnuté kredity budou poskytnuty podle našeho výhradního a úplného uvážení. Při jakémkoli ukončení z naší strany se všechny 
zaplacené poplatky stanou okamžitě splatnými a splatnými k datu ukončení, což zahrnuje všechny dlužné poplatky za celé období 
všech úpisů. Ukončení z důvodu pohodlí ze strany uživatele nebude mít žádný vliv na plnění povinností uživatele podle této smlouvy 
ani na částky, které nám mají být zaplaceny a které narostly do data účinnosti takového ukončení. V žádném případě nezbaví 
uživatele ukončení této smlouvy žádným způsobem povinnosti zaplatit nám dlužné poplatky za předplatné.

8.2 V případě, že předplatitel neúmyslně odešle platbu za předplatné více než jednou během období 24 (dvaceti čtyř) hodin, což má za 
následek odečtení více plateb, souhlasíme s vrácením peněz Uživateli ve fiat měně, bez ohledu na to, zda byla platba provedena. 
vyrobené v kryptoměně.

9. Kompatibilita

9.1 Je vaší odpovědností pořídit a udržovat na vlastní náklady nezbytné mobilní zařízení, komunikační linky, data a účty pro přístup k 
internetu potřebné pro přístup ke Službám. Nezaručujeme, že přístup ke Službám nebo Obsahu bude nepřerušovaný nebo 
bezchybný. V závislosti na mobilním zařízení používaném k přístupu k určitému obsahu nebo jeho stahování můžete zaznamenat 
problémy nebo nebudete moci úspěšně získat přístup k určitému obsahu nebo jej stáhnout. Přístup prostřednictvím streamování 
bude dostupný pro všechna chytrá zařízení. Pro funkční zařízení, která nejsou kompatibilní se streamováním, bude k dispozici 
stahování. Chytré telefony bez Androidu (jako jsou zařízení se systémem iOS a zařízení se systémem Windows) a možná i některé 
telefony Android budou mít přístup pouze k omezenému obsahu kvůli typu operačního systému na mobilních zařízeních. Jedná se o 
problém s technologií třetích stran používanou při poskytování Obsahu, která není dostupná na všech telefonech a mimo naši 
kontrolu. Pokud máte tento typ problému, který omezuje váš přístup k některému nebo celému obsahu, a chtěli byste vznést dotaz 
nebo požádat o technickou pomoc, zašlete e-mail našemu týmu zákaznické podpory na adresu podpora@gameout.com. Berete na 
vědomí, že neneseme odpovědnost za žádné náklady nebo ztráty, které vám vzniknou, poškození vašeho mobilního zařízení nebo 
ztrátu dat v důsledku takové nekompatibility, a že neneseme odpovědnost za žádné náklady, které vám vzniknou při pokusu o přístup 
ke Službám nebo obsah, včetně plateb za internet a širokopásmový přístup nebo jakýchkoli dodatečných nákladů, které vám vzniknou 
(včetně poplatků účtovaných vaším poskytovatelem síťových služeb za 4G nebo 5G nebo roamingový přístup).

9.2 Neposkytujeme žádné prohlášení ohledně kompatibility vašeho mobilního zařízení se Službou a berete na vědomí a souhlasíte s tím, že 
neneseme žádnou odpovědnost za kompatibilitu nebo nekompatibilitu vašeho mobilního telefonu se Službou a/nebo Obsahem.

9.3 Nezaručujeme, že Obsah bude fungovat v souladu s pravidly takového Obsahu. Všechny obrázky, videa a prezentace použité k 
propagaci Obsahu jsou pouze reprezentativní a nezaručujeme, že budete moci prožívat/provádět Obsah stejným způsobem.

10. Podmínky sítě

10.1 Budete podléhat všem smluvním podmínkám, které vám ukládá mobilní nebo jiná síť, přes kterou ke Službě přistupujete. 
Podmínky sítě jsou odděleny od podmínek této smlouvy. Pokud porušíte podmínky sítě, můžete porušit tuto službu. Ať tak či 
onak, pokud porušíte podmínky sítě, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit vám přístup ke Službám.

11. Bezpečnostní politika

11.1 Veškeré informace, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek a služeb, včetně osobních údajů, podléhají podmínkám našich 
zásad ochrany osobních údajů.

11.2 Používáním nebo přístupem ke Službám (i) souhlasíte s používáním elektronické komunikace za účelem uzavření
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uzavírat smlouvy a komunikovat se Společností; (ii) souhlas s elektronickým doručováním oznámení, zásad a záznamů transakcí, které 
jste zahájili nebo dokončili online; a (iii) potvrzujete, že máte přístup k nezbytnému softwaru a hardwaru k přijímání elektronických 
záznamů od společnosti v souvislosti s transakcemi, které jste zahájili nebo dokončili online.

11.3 Vaše osobní údaje neprodáme třetím stranám; můžeme však předat vaše údaje příslušným orgánům nebo regulačním orgánům, 
pokud chceme prošetřit jakékoli podezření nebo údajné nezákonné aktivity, podvody, obtěžování nebo zneužití služby jakýmkoli 
způsobem nebo pomoci při vyšetřování jakékoli podezřelé nebo nezákonné činnosti, podvodu nebo zneužití Služby nebo pokud 
nám to ukládá zákon.

12. Stížnosti a spory

12.1 Pokud nám chcete podat stížnost týkající se Služby nebo jiné záležitosti, kontaktujte nás e-mailem podpora@gameout.com nebo 
písemně na naši adresu v dolní části této smlouvy. Snažíme se vám pomoci, jakmile to bude rozumně možné.

13. Naše odpovědnost

13.1 Následující ustanovení vymezují veškerou finanční odpovědnost společnosti (včetně jakékoli odpovědnosti za jednání nebo opomenutí její 
mateřské společnosti, dceřiných společností, přidružených společností, ředitelů, zaměstnanců, zástupců a subdodavatelů) vůči vám
pokud jde o: a) jakékoli porušení této smlouvy; a b) jakékoli prohlášení, prohlášení a/nebo jednání nebo opomenutí včetně 
nedbalosti vzniklé v rámci nebo v souvislosti se službou.

13.2 Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost: a) za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí Společnosti; 
nebo b) v jakékoli záležitosti, za kterou by bylo pro Společnost nezákonné vyloučit nebo se pokoušet vyloučit svou odpovědnost; nebo 
c) za podvod nebo podvodné uvedení v omyl.

13.3 Neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou můžete utrpět v důsledku jakéhokoli zásahu vyšší moci, výpadku proudu, 
obchodního nebo pracovního sporu, selhání nebo jakéhokoli opomenutí jakékoli vlády nebo úřadu; narušení nebo selhání telekomunikačních 
služeb nebo jakékoli jiné zpoždění nebo selhání způsobené třetí stranou, pandemií nebo které je mimo naši kontrolu („Událost vyšší moci“). V 
takovém případě si vyhrazujeme právo zcela nebo zčásti zrušit nebo pozastavit Služby a po celou dobu nebo část trvání události vyšší moci, 
aniž by tím vznikla jakákoli odpovědnost.

13.4 Veškerá prohlášení, záruky a podmínky (ať už výslovné nebo předpokládané), které nejsou uvedeny v této smlouvě, jsou v plném 
rozsahu povoleném zákonem vyloučeny. Neposkytujeme žádnou záruku, že Služby nebo Obsah splní vaše požadavky nebo že Služby 
nebo Obsah budou nepřerušované, včasné, bezpečné, bez chyb, přerušení, ztráty, korupce, útoku, virů, rušení, hackování, nebo jiné 
narušení bezpečnosti nebo že případné závady budou opraveny. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte za jakoukoli odpovědnost, škody, 
náklady nebo nároky (s výjimkou rozsahu, v jakém vzniknou z porušení smlouvy Společností nebo její nedbalosti nebo v souvislosti s 
nimi), které můžeme utrpět v důsledku nebo v souvislosti s vaším porušením této smlouvy nebo vaším používáním Služeb či jiným 
způsobem vyplývající z našich služeb nebo v souvislosti s nimi. Vaše zákonná práva spotřebitele (pokud existují) nejsou touto 
smlouvou dotčena.

13.5 Naše odpovědnost vůči vám ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti nebo porušení zákonné povinnosti), nepravdivém prohlášení, 
restituci nebo jinak, vzniklé v souvislosti s plněním nebo zamýšleným plněním Služby, bude omezena na celkovou částku, kterou 
zaplatíte za předmětnou Službu za předchozích 12 (dvanáct) měsíců; b) neponeseme vůči vám odpovědnost za žádné zvláštní, 
nepřímé nebo následné ztráty (včetně, bez omezení, ušlého zisku, ztráty dobrého jména, ztráty pohodlí a ztráty smlouvy) ani žádné 
nároky na následnou kompenzaci jakkoli (jakkoli způsobené), které vyvstávají ze Služeb nebo v souvislosti s nimi, ať už jsme o tom 
byli informováni či nikoli;

13.6 Nepřijímáme žádnou odpovědnost a neneseme vůči vám odpovědnost za obsah nebo použití jakýchkoli informací nebo služeb 
nabízených reklamou třetích stran (včetně reklamy jakýchkoli doporučujících společností) nebo jiným způsobem zveřejňujícím 
informace prostřednictvím webových stránek (ať už přímo nebo prostřednictvím odkazů na nebo z jiných stránek nebo zdrojů nebo 
prostřednictvím rámování nebo jiných elektronických mechanismů), ani o nás nelze říci, že bychom podporovali obsah takových 
reklam nebo informací. Zejména neneseme žádnou odpovědnost s ohledem na materiál s hypertextovými odkazy na její webové 
stránky, který může být zavádějící, nepřesný, pomlouvačný, výhružný nebo obscénní nebo jinak není v souladu s platnými zákony 
nebo předpisy. Poskytnutí odkazu na jinou webovou stránku z naší strany nepředstavuje žádné oprávnění k přístupu k materiálům,

13.7 Neposkytujeme žádné prohlášení ani záruku ohledně informací nebo jakýchkoli jiných položek, ke kterým lze přistupovat přímo 
nebo nepřímo prostřednictvím webové stránky a/nebo služby (s výjimkou rozsahu výslovně uvedeného na webové stránce nebo 
službě) a vyhrazujeme si právo na změny. a opravy těchto informací kdykoli bez předchozího upozornění. Přijímáme ne
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odpovědnost za jakékoli nepřesnosti nebo opomenutí (jiné než podvodné zkreslení) v těchto informacích nebo z nich a jakákoli 
rozhodnutí založená na těchto informacích jsou výhradní odpovědností návštěvníka webových stránek.

13.8 Neneseme odpovědnost za jakékoli selhání při plnění ze strany osoby, která není stranou této Smlouvy.

14. Duševní vlastnictví

14.1 Autorská práva, databázová práva a další práva duševního vlastnictví („IPR“) k materiálu zobrazenému na Službě nebo jejím 
prostřednictvím (včetně, bez omezení, Obsahu) („Materiály“, což výraz zahrnuje text, data, grafiku, fotografie, videa, animace, 
obrázky a audiovizuální obsah) jsou vlastněny nebo licencovány námi nebo jsou vlastnictvím webových stránek třetích stran). Práva 
duševního vlastnictví jsou chráněna zákony Jižní Afriky, mezinárodními smlouvami a všemi dalšími platnými zákony o autorských 
právech a právech duševního vlastnictví. Nejste oprávněni kopírovat nebo distribuovat žádné Materiály a/nebo IPR a mohou být 
podniknuty právní kroky proti vám nebo jakékoli takové osobě, která neoprávněně kopíruje nebo distribuuje Materiály a/nebo IPR.

14.2 Jakékoli stahování nebo kopírování materiálů je přísně zakázáno a souhlasíte s tím, že budete materiály používat výhradně pro své 
osobní, nekomerční použití a konkrétně ne pro žádné obchodní, komerční nebo veřejné účely.

14.3 Webové stránky nesmíte používat:

14.3.1 nasadit v rámci webové stránky jakýkoli spider, robot, web crawler, scraper nebo jiný automatizovaný dotazovací program;

14.3.2 znovu použít a/nebo agregovat jakýkoli z Materiálů při poskytování komerční služby;

14.3.3 nebo jakýkoli škodlivý nebo nezákonný účel;

14.3.4 pro zveřejnění, sdílení nebo zveřejnění materiálu, který může být urážlivý, pomlouvačný, urážlivý, regulovaný,
chráněné autorským právem, nesprávné, nepravdivé, zakázané, porušující autorská práva, pornografické, obscénní, neslušné, protiústavní nebo 
poškozující jakoukoli osobu;

14.3.5 pro vytváření, uchovávání a zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, například spam, řetěz
dopisy nebo pyramidové hry;

14.3.6 porušovat jakákoli práva třetí strany, ať už osobní nebo vlastnická;

14.3.7 distribuovat viry nebo jakékoli jiné technologie, které mohou poškodit Společnost nebo její zájmy či majetek
ostatní uživatelé webových stránek;

14.3.8 nepřiměřeně zatěžovat infrastrukturu Společnosti nebo narušovat řádné fungování Společnosti;

14.3.9 kopírovat, upravovat nebo šířit obsah jakékoli jiné osoby bez jejího souhlasu;

14.3.10 shromažďovat nebo jinak shromažďovat informace o jiných, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu nebo
jinak narušit soukromí jiné osoby; nebo

14.3.11 obejít opatření používaná k zabránění nebo omezení přístupu na Webové stránky.

14.3.12 Kopírování a používání Materiálů třetích stran, ke kterým přistupujete prostřednictvím Webové stránky, se řídí podmínkami použití, 
které platí pro webovou stránku třetí strany, na kterou máte přístup.

14.3.13 Naše názvy a související loga jsou naše výhradní ochranné známky a nemůžete je používat bez našeho předchozího 
písemného souhlasu.

15. Ukončení

15.1 Společnost může ukončit nebo pozastavit jakékoli a všechny služby a jakýkoli registrovaný účet okamžitě, bez předchozího upozornění 
nebo odpovědnosti po 30 (třiceti) dnech předem, nebo okamžitě z jakéhokoli důvodu mimo přiměřenou kontrolu Společnosti nebo 
pokud porušíte jakékoli podmínky smlouvu nebo zásady, kterými se software řídí, včetně této smlouvy, zásad ochrany osobních údajů 
a/nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Po ukončení vašeho účtu okamžitě zanikne vaše právo používat online služby. Pokud 
si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přerušit platbu za obnovení svého předplatného.

15.2 Následující ustanovení této smlouvy zůstanou v platnosti i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, 
odmítnutí záruky, ustanovení o ukončení a omezení odpovědnosti.

16. Předkládání informací
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16.1 S výjimkou osobních údajů (s nimiž bude nakládáno v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů) se veškeré informace 
(včetně, nikoli však výhradně, nápadů, návrhů, konceptů a grafiky) zaslané nám nebo jiným uživatelům prostřednictvím Služby stanou 
naším výhradním vlastnictvím a nepodléháme žádné povinnosti mlčenlivosti a můžeme tyto informace volně používat k jakémukoli 
účelu bez jakéhokoli omezení nebo zvážení. Souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat ani nárokovat žádná morální práva nebo 
autorská práva.

17. Obecná

17.1 Tato Smlouva (společně s jakýmikoli pravidly hry nebo soutěže zveřejněnými na našich webových stránkách) tvoří v maximálním 
rozsahu povoleném zákonem celou Smlouvu mezi vámi a námi, pokud jde o používání webové stránky, obsahu a služby.

17.2 Pokud soud s příslušnou jurisdikcí nebo jiný příslušný orgán shledá jakoukoli část této smlouvy jako neplatnou, nezákonnou nebo 
nevymahatelnou, bude jakákoli taková část oddělena od zbytku této smlouvy, která bude i nadále platná a vymahatelná pro daný 
stát. v plném rozsahu povoleném zákonem.

17.3 Žádné naše selhání nebo zpoždění při výkonu jakéhokoli z našich práv podle této smlouvy nebude fungovat jako vzdání se tohoto práva a žádné jednotlivé nebo 
částečné uplatnění jakéhokoli takového práva nebude bránit jakémukoli jinému nebo dalšímu výkonu tohoto nebo jakéhokoli jiného našeho práva.

18. Rozhodné právo a spory; Kolize zákonů

18.1 Tato smlouva se bude řídit a vykládat v souladu se zákony Jižní Afriky. Neodvolatelně souhlasíte s tím, že soudy Nejvyššího soudu Jižní 
Afriky (divize Western Cape) budou mít výlučnou pravomoc rozhodovat
jakýkoli spor nebo nárok jakékoli povahy vyplývající z webové stránky a služby nebo s nimi související a že jakýkoli takový spor 
nebo nárok se bude řídit zákony Jižní Afriky. Ponecháváme si však právo zahájit soudní řízení v jakékoli jurisdikci, kde se 
domníváme, že dochází nebo má původ v porušení našich práv duševního vlastnictví nebo porušení této smlouvy. Jste odpovědní 
za dodržování všech platných zákonů a předpisů jurisdikce, ze které přistupujete nebo používáte webovou stránku, službu, její 
obsah, ať už jako celek nebo část. Nic zde obsaženého nelze vykládat tak, že by vás zbavilo jakýchkoli zákonných práv, která 
můžete mít v jurisdikci svého bydliště.

18.2 Používání této platformy je výslovně zakázáno v následujících zemích:

i. Austrálie

ii. Americká Samoa

iii. Antarktida

iv. Bělorusko

v. Kuba

vi. Guam

vii. Íránská islámská republika

viii. Irák

ix. Korejská lidově demokratická republika

X. Severní Mariany

xi. Paraguay

xii. Portoriko

xiii. Svatý Bartoloměj

xiv. Svatý Martin (francouzská část)

xv. Sint Maarten (nizozemská část)

xvi. jižní Súdán

xvii. Súdán

xviii. Sýrie

xix. Východní Timor
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xx. USA

xxi. Menší odlehlé ostrovy Spojených států amerických

xxii. Venezuela

xxiii. Panenské ostrovy, USA

xxiv. západní Sahara

19. Zákaznický servis a správa služeb

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy, kontaktujte podporu napodpora@gameout.com prostřednictvím e-mailu.
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