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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A POUŽÍVÁNÍ APLIKACE 

dobijmat.cz s.r.o:

PRÁVNÍ USTANOVENÍ:

Kontakt: dobijmat.cz s.r.o., komenského 264/5, Hradec Králové 50003, IČ:17077885 (dále 
jen: Dobijmat)
Tyto všeobecné podmínky používání (dále jen: podmínky) se vztahují na váš přístup a 
přihlášení k aplikaci, webovým stránkám, obsahu, produktům a službám (dále jen: služby), 
které zpřístupňuje společnost dobijmat.cz, nebo je používáte.
Před přístupem nebo používáním služeb si pozorně přečtěte tyto podmínky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB A UŽIVÁNÍ APLIKACE DOBIJMAT:

2.1. Přístupem a používáním služeb souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, 
které zakládají smluvní vztah mezi vámi a dobijmat. Pokud tyto podmínky nepřijmete, 
nebudete mít přístup ke službám ani je nebudete moci používat. Tyto podmínky výslovně 
nahrazují všechny předchozí smlouvy a dohody. Společnost Dobijmat může kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu okamžitě ukončit tyto podmínky nebo jakoukoli službu ve vztahu k vám 
nebo obecně přerušit poskytování služeb nebo jakékoli jejich části nebo vám odepřít přístup 
ke službám.

2.2. Některé služby mohou podléhat zvláštním ustanovením, včetně pravidel specifických pro 
konkrétní akci nebo propagaci. Společnost dobijmat může provádět změny obchodních 
podmínek. Změny vstoupí v platnost po zveřejnění na webových stránkách www.dobijmat.cz 
Pokračováním v přístupu nebo používání služeb po takovém zveřejnění souhlasíte s tím, že 
budete vázáni upravenými podmínkami. Doporučujeme vám proto pravidelně kontrolovat 
nejnovější verze podmínek, jakmile vstoupí v platnost. Používáním našich služeb souhlasíte s 
těmito podmínkami, včetně skutečnosti, že jste plnoletí k uzavírání závazných smluv. 
Souhlasíte také s tím, že jste oprávněni přijmout tyto podmínky, a to buď osobně, nebo 
jménem subjektu, který jste zahrnuli do registrace svého uživatelského účtu.
Naše služby můžete samozřejmě kdykoli přestat používat. Vezměte prosím na vědomí, že 
místo vašeho bydliště může mít také další podmínky, o kterých byste měli vědět, když 
používáte naše služby. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že se vzdá jakéhokoli práva na 
odvolání a úplné nebo částečné vrácení zaplacené částky po zapůjčení dobíjecí powerbanky. 
Vyhrazujeme si jednostranné právo odmítnout nebo deaktivovat účet bez náhrady a s 
výhradou jakéhokoli jiného práva, kterého se může dobijmat odvolávat
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PODMÍNKY REGISTRACE:

3.1. Registrací či přiložením platební karty se zaručujete a souhlasíte s tím, že:
Je vám 16 let nebo více; máte duševní a právní způsobilost tuto dohodu přijmout. Veškeré 
informace, které nám poskytnete, jsou přesné, úplné a aktuální. Vaše používání našich služeb 
neporušuje žádné platné zákony a předpisy. Uveďte prosím platné číslo kreditní nebo 
debetní karty, datum vypršení platnosti, platební účet nebo jiné požadované platební 
potřeby. Prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni používat kreditní nebo debetní kartu 
poskytnutou pro společnost Dobijmat. Udělujete společnosti Dobijmat oprávnění účtovat a 
strhávat všechny uživatelské poplatky za služby a pronájem powerbanky.  
3.2. Všechny poplatky podléhají příslušné dani z obratu a dalším poplatkům stanoveným 
regionální nebo místní legislativou, které můžeme účtovat a vybírat. V případě, že uživatel 
nesouhlasí s poplatky a službami provedené na jeho kreditní nebo debetní kartě nebo na 
jeho účet, jehož prostřednictvím byla platba provedena. Musí kontaktovat Dobijmat a 
informovat e-mailem na adresu: servis@dobijmat.cz o všech údajích nezbytných k 
identifikaci platby transakce, kterých se spor týká, a to nejpozději 15 pracovních dnů před 
koncem měsíce. Zavazujete se neprodleně informovat o jakékoli změně týkající se karty nebo 
platebního prostředku, který využíváte za účelem využití služby a pronájmu powerbanky.

3.2. Postup registrace uživatele aplikace 

(a) nejprve si stáhněte aplikaci Dobijmat dostupnou v App Store a Google Play;
(b) autorizujte Váš mobilní telefon poskytnutím platného mobilního čísla a zadáním 
jednorázové SMS s přístupovým kódem, který Vám na uvedené číslo zašleme do 60sekund;
(c) doplňte údaje do Vašeho osobního účtu v aplikaci Dobijmat
(d) zadejte si ve svém osobním účtu platební metodu;
(e) naskenujte QR kód z nabíjecí stanice a postupujte dle pokynů v aplikaci Dobijmat;
(f) uhraďte zálohu nebo pre-autorozační poplatek. Po uhrazení zálohy nebo pre-
autorazičního poplatku Vám nabíjecí stanice vydá powerbanku;
(g) zjistíte-li jakýkoli problém neprodleně oznamte tuto skutečnost na zákaznickou linku, 
prostřednictvím aplikace Dobijmat, nebo nás kontaktujte mailem na servis@dobijmat.cz 

Registrace uživatelem je možná pouze prostřednictvím naší aplikace Dobijmat. Uvedené číslo 
mobilního telefonu musí být platné, následně bude ověřeno ověřovacím kódem, který vám 
bude zaslán SMS zprávou do 60sekund. Při registraci uživatel potvrzuje, že poskytnuté 
informace jsou přesné, úplné a pravdivé, tak aby mohl využívat naše služby. Uživatel 
potřebuje k využívání našich služeb bankovní účet, který vyžaduje platnou debetní nebo 
kreditní kartu nebo jiný schválený platební prostředek s datem vypršení platnosti (sděleno 
našemu externímu zpracovateli plateb – tyto informace sami nepřijímáme ani 
neuchováváme), stejně jako další požadované informace v závislosti na produktu. U 
některých našich produktů a služeb jsou k dispozici další účty a platební metody, pokud jsou 
ve vašem regionu dostupné. Veškeré informace, které nám poskytnete, musí být pravdivé, 
přesné a úplné a musí být podle potřeby aktualizovány, aby zůstaly přesné. Doporučujeme si 
vytvořit silné uživatelské jméno a heslo a s nikým je nesdělujte – váš účet je pro vás osobní a 
není určen nikomu jinému a za všechny aktivity, které se pod ním odehrávají odpovídáte vy. 
Pokud máte podezření na neoprávněné použití vašeho účtu, dejte nám okamžitě vědět. 
Máme právo poskytnout informace o vašem účtu (jako jsou faktury, objednávky, údaje o 
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účtu, obsahu nebo používání a související informace), pokud to vyžaduje zákon (což může 
zahrnovat sdílení údajů s vládními orgány), a chránit naše práva zákazníka nebo společnosti.

3.3. Naši aplikaci můžete použít k vyhledání a přístupu k našim dobijecím stanicím a službám 
na základě jejich dostupnosti. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že budete naše 
produkty používat osobně, pečlivým a pečlivým způsobem. Souhlasíte s tím, že je budete 
používat správně a že toho budete fyzicky schopni. Neupravujte, neničte ani se nepokoušejte 
získat neoprávněný přístup k našim službám. Po registraci a připojení ke svým účtům 
prostřednictvím naší aplikace musí uživatelé udělit souhlas se stránkou, aby se Vaše kreditní 
karta mohla synchronizovat s aplikací. Chcete-li naskenovat QR kód, vaše zařízení musí 
autorizovat použití fotoaparátu. Tímto způsobem mohou uživatelé naskenovat QR kód 
uvedený na příslušné na stanici dobijmat. Díky aplikaci na tlačítku „Scan“ na hlavní stránce 
mohou uživatelé naskenovat QR kód pomocí fotoaparátu v telefonu. Snažíme se, aby každý 
produkt powerbanky byl v dobrém stavu, ale i tak musíte provést bezpečnostní kontrolu 
powerbanky před jeho nebo jejím použitím, například: Zkontrolovali jste jeho celkový stav? 
Je baterie nabitá? Svití světlo dobití powerbanky? Existují nějaké další známky poškození, 
neobvyklého nebo nadměrného opotřebení? Od naší poslední kontroly se mohlo s 
produktem powerbanky něco stát, a pokud si toho všimnete dříve, než my, potřebujeme 
vaše potvrzení, pokud něco nefunguje správně. Pokud si všimnete některého z těchto nebo 
jiných problémů u produktu před jeho použitím, nepoužívejte jej, ale zapůjčte si jinou 
dobíjecí powerbanku dobijmat. Pokud si během používání něčeho všimnete, co nejdříve 
přestaňte dobíjet. Pokud tyto problémy nenahlásíte, možná je budeme muset připsat vám, 
včetně skutečnosti, že vás budeme činit odpovědnými za související náklady. Bereme to 
vážně, pro vaši i naši ochranu. Můžete použít pouze jednu platební metodu a autorizujete 
nás, abychom vám tuto metodu účtovali. Pokud se domníváme, že jakékoli informace, které 
nám poskytnete, jsou nesprávné, neúplné nebo podvodné, můžeme pozastavit nebo zrušit 
váš účet, dokud nebude záležitost vyřešena. Během tohoto období ztratíte dočasně nebo 
trvale přístup ke všem našim službám nebo k jejich části. Uživatel nebo klient může také 
specifikovat a popsat možné poškození zasláním e-mailu na servis@dobijmat.cz  Pokud 
uživatel i nadále využívat vadnou nebo nevhodnoudobíjecí powerbanka i přes zjištění závady, 
nese výhradní odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu na zdraví uživatele, majetku 
uživatele, třetí osoby nebo majetku jakékoli třetí osoby. Společnost dobijmat nenese v 
žádném případě odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku tohoto jednání.
Uživatel musí využívat dobíjecí powerbanka dle doporučení, obchodních podmínek a v 
souladu se zákonem. Uživatel musí powerbanku vrátit do stavu, v jakém byla zapůjčena. 
Pokud bude powerbanka dobijmat poškozena nebo vrácena poškozená, budeme účtovat 
náklady na opravu ve výši 450CZK. Powerbanku lze libovolně vrátit do stejné dobijmat 
stanice nebo do jiné stanice, která má volný slot/skříňku pro vložení. Po správném vložení 
powerbanky se doba pronájmu automaticky zastaví a přeruší.
1 slovy: ”jeden” registrovaný uživatel si může pronajmout maximálně 2 slovy: “dvě” dobíjecí 
powerbanky za příslušnou autorizační zálohu.
Pokud máte problémy či potíže s registrací, pošlete e-mail na adresu nasi podpory: 
servis@dobijmat.cz 

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY:
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4.1. Powerbanku Dobijmat smíte používat a využívat za okolností, kdy:
(a) jste byli poučeni nebo jinak informováni o nepoužívání powerbanky;
(b) powerbanka je vizuálně poškozená, vadná, nebo jinak nevhodná k použití;
(c) je-li powerbanka zjevně nevhodná k použití pro vaše zařízení;
ponesete Vy výhradní odpovědnost a my nebudeme zodpovědní za žádné škody, nebo 
poškození majetku, či zranění způsobené Vám, nebo poškození majetku jakékoli třetí straně 
vyplývající z použití takové baterie Dobijmat.
(d) powerbanku Dobijmat, musíte používat rozumným, ohleduplným a zákonným způsobem. 
Nesmíte ji poškozovat ani omezovat ostatní v jejím používání. Nesmíte powerbanku jakkoli 
poškozovat, např. vandalismem, vystavováním přímým povětrnostním vlivům, přetěžovat ji, 
vhazovat do ohně, nebo do vodních zdrojů apod.. Dále nesmíte powerbanku zatajovat, 
odstraňovat z ní kabely, rozebírat jí apod., je nuté vyvarovat se jakéhokoli i výslovně 
nejmenovaného chování, které teré vede k poškození, nebo k znehodnocení powerbanky.
(e) powerbanku Dobijmat, musíte vrátit ve stejném stavu, v jakém byla zapůjčena. Pokud 
bude powerbanka vrácena poškozená, nebo v havarijním stavu, bude vám účtován poplatek 
ve výši nákladů na její opravu. Bude-li powerbanky poškozena natolik, že bude 
neopravitelná, bude Vám účtována plná cena v hodnotě nové powerbanky.
(f) powerbanku Dobijmat, nesmíte pronajímat nikomu jinému, ani nesmíte powerbanku  
používat k provozování jakékoli obchodní činnosti.

4.2. kromě jiných omezení, která nejsou určena k omezení, souvisejících s vaším používáním 
powerbanky, nesmíte:
(a) jakýmkoli způsobem upravovat, demontovat, popisovat, připevňovat příslušenství k 
powerbance;
(b) jakýmkoliv způsobem znečišťovat powerbanku, nebo používat powerbanku EnergyPoint k 
(c) jakýmkoli reklamním, podobným komerčním účelům;
powerbanku Dobijmat používejte tak, aby jste umožnili využití služeb sdílených powerbank 
Dobijmat i ostatním osobám;

4.3. Pokaždé bezprostředně před použitím jakékoli powerbanky Dobijmat prohlašujete a 
zaručujete, že:
(a) berete na vědomí, že Dobijmat nezaručuje, že jakákoli powerbanka, bude dostupná v 
době a na místě, které si přejete používat, zejména v době vysoké poptávky;
(c)  berete na vědomí, že Dobijmat nezaručuje, že budete moci baterii po zapůjčení kdykoli 
vrátit, pokud jsou všechny stanice v okolí plné baterií. Pokud k tomu dojde, kontaktujte 
podporu prostřednictvím aplikace, nebo kontaktů na platformě;
(d) pronájem powerbank Dobijmat, je určena pouze těm osobám, které jsou schopné, 
mentálně vyspělé a kvalifikované samostatně powerbanku Dobijmat provozovat, a které 
souhlasily se všemi podmínkami této smlouvy.

PODMÍNKY SAZEB PRONÁJMU A DOBA VYUŽITÍ:
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Doba pronájmu a využití dobíjecí powerbanky je stanovena na maximálně 48hodin od 
vysunutí powerbanky z “slotu” - po úspěšném dobití můžete powerbanku vrátit do libovolně 
dostupné stanice Dobijmat v dostupné oblasti (zkontrolujte si svou mapu v aplikaci a najděte 
si nejbižší dostupnou dobíjecí stanici). Každá dobíjecí powerbanka má maximální poplatek a 
sazbu ve výši 700CZK. Pokud uplyne 48hodin - powerbanku si můžete ponechat za maximální 
poplatek v Vašem vlastnictví. Ceny v aplikaci se mohou lišit v důsledku vyšších nákladů nebo 
geografické polohy. Jakmile powerbanku vrátíte, poplatek Vám bude účtován na základě doby 
pronájmu, ceny a sazby zabudované do aplikace.

Finanční podmínky a sazby: Naše služby můžete využívat individuálně nebo na základě 
předplatného (pokud jsou k dispozici předplatné). Všechny ceny najdete v aplikaci nebo na 
naší stanici. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme kdykoli a bez předchozího upozornění 
změnit ceny našich služeb, pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné pro naše 
podnikání. Naše ceny podléhají příslušným daním a dalším odvodům uloženým regionálními 
finančními orgány, které mohou být účtovány a vybírány. 

*Chcete-li si pronajmout dobíjecí powerbanku, bude Vám jako uživateli před začátkem doby 
pronájmu účtována záloha a pre-autorizační poplatek ve výši 450CZK - který bude v 
možnostech 1) autorizační poplatek - s platebním terminálem POS(point of sale) stanice 2) 
zaplacení a vložení zálohy na Váš platební účet v aplikaci Dobijmat

Sazba a doba využití dobíjecí powerbanky:  Stanovená sazba doby pronájmu je stanovena od 
0minut do 40minut za poplatek 25CZK. Od 40minut do 120minut za poplatek 55CZK. Od 120 
minut až po den pronájmu což je bráno jako 24hodin za poplatek 125CZK.  Pokud si 
powerbanku další den ponecháte do 48hod bude Vám učtován poplatek 250CZK. Maximální 
doba pronájmu je stanovena na 48hod od začátku pronájmu powerbanky. Na konci doby 
pronájmu bude z vaší zálohy odečtena přesná částka a rozdíl Vám bude vrácen na Váš 
uvedený účet či zvolenou platební  metodu. Pokud se dobíjecí powerbanka nevrátí, na konci 
maximální doby pronájmu (48hod), bude pronajatá dobíjecí powerbanka považována za 
zakoupenou a celková záloha a daná sazba bude získána společností Dobijmat.

5.4. Poplatky za vaše použití budou účtovány pomocí způsobu platby uvedeného ve vašem 
účtu a budou založeny na vaši době a času využití dobíjecí powerbanky. Všechny platby vám 
budou provedeny prostřednictvím zpracovatele plateb třetí strany ve formě bezhotovostní 
platby, kterou přijmou. Pokud nesouhlasíte s poplatky na váš vrub účtu, musíte nás 
informovat do 10 pracovních dnů od konce měsíce, ve kterém byly sporné poplatky účtovány. 
K řešení sporů požadujeme určité informace o dobíjecí powerbance, možné číslo objednávky, 
včetně odhadovaného data zahájení a ukončení a času pronájmu. Obecně platí, že nenabízíme 
vrácení peněz za vaše používání našich služeb a jakékoli výjimky z těchto zásad jsou na našem 
výhradním uvážení. Pokud se rozhodnete požádáte o vrácení uložené zálohy z vašeho 
dobijmat účtu - vrácení na váš uvedený účet může trvat až 10dní od zadání požadavku.

PLATBA PŘES APLIKACI DOBIJMAT A PLATBA PŘES “POS” (point of sale):
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6.1. Za dobjíjecí služby můžete zaplatit jenom bezhotovostně platební kartou, případně s 
využitím dalších způsobů platby, které vyžadují předchozí aktivaci v aplikaci Dobijmat. V 
rámci poskytování služby platby přes aplikaci Dobijmat vystupuje společnost Dobijmat jako 
zprostředkovatel platby pro nájemce a majitele dobíjecí Dobijmat stanice. Vaše povinnost 
vůči nájemci a majiteli stanice bude splněna v okamžiku, kdy bude zadán příkaz k převodu 
finančních prostředků společnosti Dobijmat. Jakožto pronajímatel jste povinni zajistit, aby 
platba řádně proběhla a abyste měl k dispozici na vámi uvedeném bankovním účtu finanční 
prostředky v dostatečné výši. Při bezhotovostních platbách přes aplikaci Dobijmat vaši platbu 
přijme společnost Dobijmat. Společnost Dobijmat si od vás může vyžádat další údaje k 
ověření způsobu platby. Při bezhotovostních platbách za pronájem powerbanky 
prostřednictvím aplikace společnost Dobijmat nijak neodpovídá za případné náklady třetích 
stran související s platbami (např. náklady za mobilní operátory, bankovní poplatky, atd.). 
Tyto třetí strany vám mohou v souvislosti s platbou prostřednictvím aplikace dobijmat 
účtovat dodatečné poplatky při zpracování plateb. Na vámi zvolený způsob platby se mohou 
vztahovat další podmínky stanovené příslušným provozovatelem způsobu platby. Tímto 
prohlašujete, že jste se před využitím zvoleného způsobu platby s těmito podmínkami 
seznámil.  Ohledně technické podpory související s platbami se obracejte na adresu: 
servis@dobijmat.cz 

7. PROPAGAČNÍ KÓDY:

7.1. Společnost Dobijmat vám může v rámci propagačních akcí zasílat propagační kódy. 
Kredit nabídnutý v rámci propagačního kódu lze použít jako slevu po absolvování pronájmu 
nebo k využití jiných funkcí nebo výhod týkajících se aplikace Dobijmat, nebo služby třetí 
strany, a to na základě konkrétních podmínek, které jsou vždy stanoveny pro jednotlivé 
propagační akce. Datum uplynutí platnosti propagačního kódu bude vždy uvedeno v aplikaci 
Dobijmat nebo na LCD obrazovce stanice, jakmile si propagační kód nahrajete do svého účtu. 
Pokud cena pronájmu powerbanky překročí kredit propagačního kódu, který lze u daného 
pronájmu powerbanky využít, bude zbývající částka pronajímateli automaticky stržena, a to 
využitím způsobu platby zvoleného v účtu pronajímetele. Kredit v rámci propagačního kódu 
se vztahuje na konkrétní pronájem a nelze jej převést na následující pronájem. U každého 
pronájmu lze uplatnit pouze jeden propagační kód. Společnost Dobijmat si vyhrazuje právo 
kdykoli a z jakéhokoli důvodu zrušit jakýkoli propagační kód. To zahrnuje zejména kódy, u 
kterých se společnost dobijmat domnívá, že jsou používány protiprávním nebo podvodným 
způsobem, kódy vystavené omylem a kódy po datu platnosti.

ODPOVĚDNOST:

8.1. Společnost Dobijmat odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb. Společnost Dobijmat 
svojí kontrolní činností zajišťuje, že služba pronájmu dobíjecí powerbanky zprostředkovaná 
prostřednictvím aplikace Dobijmat a prostřednictvím dobíjecí powerbankové stanice a 
platebního terminálu POS a byla nebo bude provedena dle těchto podmínek. Společnost 
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Dobijmat nezaručuje ani negarantuje, že přístup k aplikaci Dobijmat bude fungovat bez 
přerušení či chyb. V případě chyb softwaru nebo hardwaru se budeme snažit tyto chyby co 
nejdříve napravit. Vezměte ovšem na vědomí, že fungování aplikace(software) dobíjecí 
stanice a powerbanka (hardware) může být omezeno z důvodu příležitostného výskytu 
technických chyb a my nejsme schopni zaručit, že aplikace, dobíjecí stanice a dobíjecí 
powerbanka bude fungovat za každých okolností. Společnost Dobijmat, její zástupci, ani 
zaměstnanci nenesou odpovědnost za žádnou škodu, která vám může vzniknout v souvislosti 
s užíváním aplikace Dobijmat, nebo spoléháním se na pronájem nebo zakoupení dobíjecí 
powerbanky sjednanou prostřednictvím aplikace Dobijmat nebo pronajmutí powerbanky 
přes platební bránu - POS). V této souvislosti společnost Dobijmat zejména neodpovídá za 
žádné přímé či nepřímé škody na majetku či finanční škody, ušlý zisk, ztrátu zákazníků, 
zakázek, kontaktů, újmu na dobrém jméně, pověsti ani za žádnou škodu, která může vyplývat 
z narušení podnikání, ztráty nebo nepřesnosti dat ani za žádný jiný druh škod. Společnost 
Dobijmat není žádným způsobem odpovědná za jednání či nejednání pronajímatele 
poskytujícího dobíjení služby ani za škody, které pronajímatel způsobí . Společnost Dobijmat 
může s okamžitou platností kdykoli ukončit vaše užívání aplikace Dobijmat, a to i bez sdělení 
důvodu, zejména v případě, že porušíte tyto všeobecné obchodní podmínky nebo pokud to 
budeme považovat za nezbytné v zájmu ochrany integrity společnosti Dobijmat nebo 
bezpečnosti nájemce či majitele hardwaru (dobíjecí stanice Dobijmat)

8.2.  Očekáváme, že aplikaci Dobijmat budete užívat v dobré víře a budete se chovat slušně k 
pronajímatelům, kteří nabízejí služby prostřednictvím aplikace/stanice Dobijmat. Společnost 
Dobijmat si vyhrazuje právo zrušit váš účet, pokud porušíte ustanovení těchto všeobecných 
obchodních podmínek nebo pokud budete jednat se zlým úmyslem, např. zadržováním 
platby za poskytnutí pronájmu powerbanky, služby, podvod, neslušné chování k 
pronajímateli atd. V těchto případech může být váš účet v aplikaci Dobijmat zrušen bez 
předchozího upozornění a bez sdělení důvodu jeho zrušení. Společnost Dobijmat vynakládá 
veškeré úsilí, aby zajistila, že aplikaci a dobíjecí stanici dobijmat užívají pouze firmy a 
podniky, které jsou ve své profesi poctiví a slušní k klientům a kteří dodržují právní předpisy 
upravující jejich činnost. Nejsme však ze své pozice zprostředkovatele pronájmu powerbanky 
schopní zajistit, že každý poskytovatel pronájmu powerbanky, kterého ukáže aplikace 
dobijmat, bude vždy splňovat výše uvedená kritéria. Pokud vám bude poskytnuta sporná 
služba a pronájem prosím informujte naši zákaznickou podporu na emailu: info@dobijmat.cz 
nebo servis@dobijmat.cz 

VLASTNICTVÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

9.1 Váš souhlas s touto smlouvou a tím, že se stanete uživatelem, vás opravňují pouze ke 
službě v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě. Mezi vámi a námi neexistuje 
žádné jiné oprávnění, spolupráce, partnerství nebo zastoupení.

9.2 Berete na vědomí, že všechna práva duševního vlastnictví na platformě a k platformě 
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(včetně autorských práv, ochranných známek, obchodních názvů, log, zdrojových a 
objektových kódů) a příslušných vlastnických práv, náleží a vždy zůstává výhradním 
majetkem dobijmat.cz s.r.o  – provozovatelem platformy a služby.

9.3 Důvěrné informace na platformě jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím dobijmat.cz 
s.r.o, nebo našich smluvních poskytovatelů a nic v této smlouvě nepřevádí jakákoli práva 
duševního vlastnictví v platformě a na platformu, nebo jakákoli jiná práva duševního 
vlastnictví, nebo našimi smluvnímy poskytovateli na Vás. Berete na vědomí a souhlasíte s 
tím, že bez výslovného písemného souhlasu vlastníka takových práv duševního vlastnictví 
nesmíte používat, upravovat, pronajímat, prodávat, přenášet, nebo jinak porušovat výše 
uvedená práva duševního vlastnictví. 

9.4 Název a loga Dobijmat, jsou našimi ochrannými známkami a obchodními názvy a nelze je 
duplikovat, napodobovat, nebo používat jako celek ani zčásti, bez našeho předchozího 
písemného souhlasu. Kromě toho berete na vědomí a souhlasíte s tím, že všechny stránky, 
text, grafika, obrázky, ikony tlačítek a skripty na formuláři platformy, jsou majetkem nás a 
nesmíte sami a ani přimět žádnou třetí stranu, aby duplikovala, napodobovala nebo 
používala jako celek, nebo i jen část celku bez našeho předchozího písemného souhlasu.

9.5 Poskytujeme vám aplikaci Dobijmat pro vaše osobní, nekomerční účely, za předpokladu, 
že budete dodržovat tuto smlouvu. Aplikaci Dobijmat a naši službu můžete používat pouze 
tak, jak to dovoluje tato smlouva.

9.6 Souhlasíte s tím, že můžeme přistupovat, ukládat a používat jakékoli informace, které 
nám poskytnete, pokud budeme dodržovat podmínky Zásad ochrany osobních údajů a vaše 
nastavení ochrany osobních údajů. Během příslušné doby ochrany autorských práv 
dobijmat.cz s.r.o a našim přidruženým společnostem tímto udělujete bezplatnou licenci k 
používání takových informací za pomocí úkonů, které zahrnují ukládání, používání, duplikaci, 
revizi, úpravy, publikování, vystavování, překlady a šíření, nebo začlenění takových informací 
do dalšího díla využívajícího média, která jsou v současnosti známá, nebo která budou v 
budoucnu vyvinuta. 

ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

10.1. Pokud dojde k zásadním změnám těchto všeobecných obchodních podmínek, budete o 
tom minimálně 7 dní předem informování formou aktualizace podmínek na webových 
stránkách www.dobijmat.cz . V případě, že budete užívat aplikaci Dobijmat, budeme mít za 
to, že se změnami všeobecných podmínek souhlasíte.V případě vašeho nesouhlasu se 
změněným zněním všeobecných obchodních podmínek máte právo změny odmítnout a 
závazek z tohoto důvodu písemně vypovědět ve výpovědní době 7 dní.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
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11.1. V případě, že dojde mezi společností Dobijmat a vámi ke vzniku spotřebitelského sporu 
z těchto obchodních podmínek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může 
cestující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední 
inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz. Všeobecné 
obchodní podmínky se budou řídit, vykládat a prosazovat v souladu s právními předpisy 
České Republiky. Nebude-li možné případný spor vyplývající z těchto všeobecných 
obchodních podmínek nebo smlouvy vyřešit smírně, bude daný spor s konečnou platností 
rozhodnut před okresním soudem v Hradci Králové. Pokud jsou ustanovení všeobecných 
obchodních podmínek uznána za nevymahatelná, nahradí smluvní strany daná ustanovení 
vymahatelnými ustanoveními, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu daného ustanovení. 
Datum platnosti všeobecných obchodních podmínek: 19.8.2022


