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1. Všeobecné

Každý má možnost zrídit si svou vlastní webovou stránku na www.homepage.eu. Používání a 
vytvárení se rídí výhradne nemeckými zákony a právem. Stránky, které se prohrešují proti 
zákonu, obzvlášte vybízejí k nenávisti a násilí, porušují lidská práva nebo mají erotický nebo 
pornografický obsah NEJSOU povoleny. Odpovedný za obsah stránek je autor.
StránkyStránky se zadanou neplatnou adresou bydlište nebudou aktivovány a budou i vprípade 
práve probíhající smlouvy okamžite smazány.

2. Trvání clenství

Clenskví muže být kdykoliv z obou stran a bez udání duvodu zrušeno. Clen má k tomuto 
tlacítko "Vypovedet" ve svém Administrativním oddelení pod \\\"Výkony\\\". Provozovatel 
stránek www.homepage.eu si vyhrazuje právo smazat stránku clena bez uvedení duvodu.

3. Zobrazování reklamy

NašiNaši bezplatnou nabídku služeb financujeme díky reklamním bannerum. Dokud je budeš 
využívat mužeme ti naší nabídku poskytovat bezplatne. Nebude zobrazována žádná erotická 
reklama!

4. Dostupnost

www.Homepage.eu v žádném prípade nezarucuje dostupnost Vašich stránek a není zodpo-
vedná za ušlé zisky nebo podobne.

5. Pomoc/podpora

Pomoc a poradenství pri otázkách je poskytováno výhradne na fóru www.help.homepage.eu. 

6. Užívání

www.Homepage.eu je servis výhradne pro vlastní internetové stránky. Není dovoleno data, 
která jsou u nás uložena vázat k jiným internetovým stránkám. Obzvlášte je zde poukazová-
no na zneužití jako link na stránkách aukcí ebay a aukro.cz a jako odkaz z banneru. Takové 
stránky budou okamžite smazány a vniklé prenosy dat naúctovány.

7. Náklady

Tvá stránka je zarucene bezplatná! Žádné podrazy!
Mužete mít stránku na vlastní prání zcela bez reklam. Stací zaplatit jen drobný poplatek. Zde 
je prehled www.zdarma.homepage.eu/homepageauswahl.html

Všeobecné obchodní podmínky
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Tímto potvrzujete, že z duvodu registrace domény nepoškodíte žádná práva tretí osoby. Vaše 
doména neobsahuje žádné soucásti známého jména, firmy nebo znacky a ani z nich nevy-
chází. Potvrzujete jako zákazník, že jste Vy sám v každém prípade zodpovedný za registraci 
domény a prípadne vzniklé škody a nebudete za toto cinit homepage.eu zodpovedným.

Tímto potvrzujete, že použití Vaší domény je výhradne pro Homepage.eu. Pokud byste v 
budoucnu chteli s vaší doméno dosáhnout jiného cíle, bude Vámi doména prevedena k 
jinému provozovateli.

Homepage.eu dává domény k dispozici výhradne pro použití internetové stránky na 
Homepage.eu. Ceny za registraci domény jsou pri registraci zretelne vypsány pro príslušnou 
koncovku domény. Nevyvstávají žádné další náklady jako poplatek za prihlášení nebo za 
zrušení domény.

Tím, že ste nám zadali žádost o registraci domény, souhlasíte s tím, že predáme data potreb-
ná k registraci príslušné doméne NIC.

Jinak platí podmínky príslušné zodpovedné Nic,
pri doménách de je toto spolecnost Denic Genossenschaft (www.denic.de)

Všeobecné obchodní podmínky pri registraci domény


