Smluvni podminky
mezi provozovatelem a uživatelem služby Jideláčky platné od 1.2.2018

1.

Uživatel není povinen aplikaci používat v případě, že na jeho jídelní lístek není umístěn reklamní
banner (dále jen banner).

2.

Provozovatel se zavazuje, že uživatele bude o vložení banneru informovat elektronicky minimálně
1 týden dopředu. Bude mu sdělen termín, ukázán náhled banneru a bude mu sdělena částka, která
mu za inzerci bude připsána na uživatelský účet.

3.

Pokud bude na jídelním lístku umístěn banner, uživatel zavazuje tento jídelní lístek používat v
tištěné podobě ve svém podniku po celý pracovní týden, t.j. pondělí až pátek.

4.

Banner bude na jídelní lístek systémem umístěn vždy v pátek a následující pátek bude opět
odstraněn.

5.

Pokud se uživateli bude obsah banneru zdát závadný, tak jej může nahlásit v přímo aplikaci, kde
také uvede objektivní zdůvodnění. K nahlášení závadného banneru slouží tlačítko přímo nad
náhledem lístku.

6.

Uživatel se zavazuje, že jeho technické vybavení (tiskárna) bude vždy ve stavu, který zaručí
tisk jídelního lístku v dostatečné kvalitě. Dostatečnou kvalitou je myšleno především čitelnost
a zřetelnost obsahu jídelního lístku včetně vloženého banneru.

7.

Vydělaná částka bude uživateli na účet připsána vždy v pátek po odstranění banneru.

8.

Výše výdělku za jeden inzertní týden je v rozmezí 500,- až 1500,-.

9.

Výše výdělku se odvíjí od lokality kde se podnik nachází, návštěvnosti a kapacity podniku.

10. O výplatu libovolné částky lze zažádat kdykoli.
11. Žádost o vyplacení peněz musí být podána pouze prostřednictvím aplikace z profilu uživatele.
Jiné žádosti nebudou reflektovány.
12. Provozovatel se zavazuje, že požadovanou častku vyplatí na bankovní účet uživatele do
10 pracovních dnů od podání žádosti.
13. Pokud uživatel nemůže službu použít z technických důvodů, ohlásí tuto skutečnost na e-mail
podpora@jidelacky.cz.
14. Pokud vyjde najevo skutečnost, že je služba záměrně zneužita za účelem neoprávněného zisku,
ponechává si provozovatel právo učet zablokovovat včetně naspořené částky.

Mějte na paměti, že zodpovědné používání aplikace je velmi snadno kontrolovatelné.

