
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY

společnosti

Binex s.r.o.

IČ 096 56 006

sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Brně, oddíl C, vložka číslo 120066

(dále jen “Poskytovatel”)

I. Definice

1. „Podmínkami“  se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky,

které upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele v

rámci užívání účtu elektronické peněženky Uživatelem.

2. „Uživatelem“ se rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18

let a je plně svéprávná, která uzavřela s Poskytovatelem

Smlouvu o poskytování služeb.

3. „Smluvními stranami“  se rozumí Poskytovatel a Uživatel,  
„Smluvní stranou“ se rozumí Poskytovatel anebo Uživatel.

4. „Smlouvou o poskytování služeb“  se rozumí smlouva

uzavřená mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jejímž

předmětem je poskytování Služeb Poskytovatelem Uživateli,

spočívající ve službách spojených s Elektronickou

peněženkou, jež jsou dále specifikovány v těchto Podmínkách.

5. „Webovými stránkami“  se rozumí webové

stránky Poskytovatele umístěné pod doménou   probinex.io,

které mají charakter autorského díla, a Poskytovatel k němu

vykonává veškerá majetková práva a/nebo licenční oprávnění;

obsah Webových stránek nelze uchovávat, upravovat,

kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva.

6. „Aplikací' nebo „Elektronickou peněženkou“ se rozumí

softwarové rozhraní, umožňující Uživateli využívat Služby

Poskytovatele, jejichž výsledkem je převod či nabytí Digitálních

měn. Aplikace není Službou dle Smlouvy o poskytování služeb a

těchto Podmínek, ale je pouze nástrojem k využívání Služeb

Poskytovatele Uživatelem.

7. „Binance Smart Chainem“ nebo také „BSC“ či „BSC

blockchain“ se rozumí technologie distribuované databáze a

platformy decentralizovaných kontraktů s názvem Binance

(https://www.binance.org/en/smartChain) tvořená

decentralizovanou databází uchovávající neustále se rozšiřující

počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému

zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uživatelů

této databáze. Všechny záznamy účetní knihy BSC Blockchain

slouží jako účetní kniha zachycující a uchovávající transakce s

PBX Tokenem všechny záznamy o přesunech PBX Tokenu

jsou tedy dostupné v prohlížeči BSC blockchainu

www.bscscan.com po zadání adresy kontraktu PBX Tokenu do

tohoto prohlížeče. BSC Blockchain není součástí Služeb a je

pouze jednou z platforem, na jejímž základě jsou Služby

poskytovány Poskytovatelem Uživateli. Nativní kryptoměnou,

resp. Digitální měnou BSC blockchainu je kryptoměna Binance

Coin(BNB).

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

FOR THE USE OF ELECTRONIC WALLET

of the company

Binex s.r.o.

CIN 096 56 006

registered office Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

registered in the Register of Companies of the Regional Court

in Brno, Section C, Insert 120066

(the “Provider”)

I. Definitions

1. “GTC”  means these General Terms and Conditions which

regulate the rights and obligations of the Provider and the User

in the use of the electronic wallet account by the User.

2. “User” means a natural person who has reached the age of 18

with full legal capacity who has entered into the Service

Agreement with the Provider.

3. “Parties” means the Provider and the User, „ a “Party” means

the Provider or the User.

4. „Service Agreement“  means an agreement concluded

between the User and the Provider for the provision of the

Services by the Provider to the User consisting of services

related to the Electronic Wallet, which are further specified in

these GTC.

5. “Website” means the Provider's website located at probinex.io,

which has the character of a copyright work in relation to which

the Provider exercises all property rights and/or license rights;

the content of the Website may not be stored, modified, copied,

distributed or be subject to exercise of any property rights.

6. “Application” or “Electronic Wallet” means a software interface

that allows the User to use the Provider's Services, which results

in the transfer or purchase of Digital Currencies. The Application is

not a Service under the Service Agreement or these GTC, but

only a tool for the use of the Provider's Services by the User.

7. “Binance Smart Chain” or also “BSC” or “BSC blockchain”

means the distributed database and decentralized contract

platform technology called Binance

(https://www.binance.org/en/smartChain) consisting of a

decentralized database storing an ever-expanding number of

records that are protected against unauthorized interference

both from the outside and by the users of this database

themselves. All BCS Blockchain ledger records serve as an

accounting book capturing and storing PBX Token

transactions. All PBX Token transactions are therefore

available in the BSC Blockchain explorer www.bscscan.com

after entering the PBX Token contract address in that explorer.

BSC Blockchain is not part of the Services and is only one of

the platforms on the basis of which the Services are provided

by the Provider to the User. The native cryptocurrency, or the

Digital Currency, of the BSC Blockchain is the cryptocurrency

Binance Coin(BNB).

8. “PBX Token” means an electronically stored unit, whether or

not it has an issuer, which is not deemed cash pursuant to the

Payment System Act and which is used to make transactions

https://www.binance.org/en/smartChain
http://www.bscscan.com
https://www.binance.org/en/smartChain
http://www.bscscan.com


8. „PBX Tokenem“ se rozumí elektronicky uchovávaná jednotka

bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není

peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, s níž

transakce jsou prováděny prostřednictvím BSC Blockchainu.

PBX Token je technicky kontrakt na BSC blockchainu

vytvořený dle standardu BEP20 s omezenou emisí

1,000,000,000 mincí, adresa kontraktu PBX tokenu je

následující:

https://bscscan.com/token/0x84febb6e199bf61a7e0277a08edf

bbfd6e39b735.

9. „Ethereum blockachainem” či „ETH blockchainem“ se

rozumí technologie distribuované databáze a platformy

decentralizovaných kontraktů s názvem Ethereum

(https://ethereum.org/en/) tvořená decentralizovanou databází

uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou

chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i

ze strany samotných uživatelů této databáze. Všechny

záznamy účetní knihy ETH blockchain slouží jako účetní kniha

zachycující a uchovávající transakce s Ethereem všechny

záznamy o přesunech Etherea jsou tedy dostupné v prohlížeči

ETH blockchainu www.etherscan.io po zadání adresy kontraktu

Etherea do tohoto prohlížeče. ETH Blockchain není součástí

Služeb a je pouze jednou z platforem, na jejímž základě jsou

Služby poskytovány Poskytovatelem Uživateli. Nativní

kryptoměnou, resp. Digitální měnou ETH blockchainu je

kryptoměna Ethereum (ETH).

10. „Ethereum“ se rozumí elektronicky uchovávaná jednotka bez

ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není

peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, s níž

transakce jsou prováděny prostřednictvím ETH Blockchainu.

11. „Bitcoinem“ se rozumí kryptoměna Bitcoin (více informací na

www.bitcoin.com), neboli elektronicky uchovávaná jednotka

bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není

peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, s níž

transakce jsou prováděny prostřednictvím BTC Blockchainu

12. „Bitcoin blockchainem“ nebo „BTC Blockchainem“ se

rozumí decentralizovaná transakční síť obdobná Ethereum

blockchainu, sloužící pro Digitální měnu Bitcoin.

13. „Transakční sítí“ se rozumí decentralizovaná aplikace, jejíž

fungování a zpracování transakcí není pod kontrolou

Poskytovatele nebo jiné samostatné entity. Pro účely těchto

podmínek se za Transakční síť považuje BSC blockchain, ETH

blockchain a BTC Blockchain. Upozorňujeme, že i přes

nezávislost těchto Transakčních sítí nemusí být transakce

prováděné v Bitcoinech nebo v Ethereu nebo PBX tokenech

zcela anonymní.

14. „Službami“ se rozumí jedna nebo více funkcí poskytovaných

Uživateli Poskytovatelem prostřednictvím Aplikace, a to formou

mobilní, desktopové či online Aplikace, jež zahrnují zejména

(nikoliv však pouze) tyto funkce:

a) Užívání Elektronické peněženky, sestávající se ze

software, jež Uživateli umožní samostatné nakládání

s Digitální měnou, nahlížení na historii provedených

transakcí s Digitální měnou, samostatné přijímání a

odesílání Digitální měny. Elektronická peněženka není

nosičem Digitální měny, ale slouží pouze jako uchovatel

privátního klíče k ETH Blockchainu a Bitcoin blockchainu

a BSC blockchainu, jež Uživateli umožní:

(i) Vygenerovat a uložit a sdílet veřejné klíče (tj. veřejné

adresy pro přijímání Digitálních měn) pro kryptoměnu

through the BSC Blockchain. The PBX Token is technically an

BSC Blockchain contract created according to the BEB20

standard with the limited issue of 1,000,000,000 coins; the

address of the PBX token contract is:

https://bscscan.com/token/0x84febb6e199bf61a7e0277a08edf

bbfd6e39b735

9. “ETH Blockchain” or “Ethereum Blockchain” means the

distributed database and decentralized contract platform

technology called Ethereum (https://ethereum.org/en/)

consisting of a decentralized database storing an

ever-expanding number of records that are protected against

unauthorized interference both from the outside and by the

users of this database themselves. All ETH Blockchain ledger

records serve as an accounting book capturing and storing

Ethereum transactions. All Ethereum transactions are therefore

available in the Ethereum Blockchain explorer

www.etherscan.com after entering the ETH contract address in

that explorer. ETH Blockchain is not part of the Services and is

only one of the platforms on the basis of which the Services

are provided by the Provider to the User. The native

cryptocurrency, or the Digital Currency, of the ETH Blockchain

is the cryptocurrency Ethereum (ETH).

10. “Ethereum” means an electronically stored unit, whether or

not it has an issuer, which is not deemed cash pursuant to the

Payment System Act and which is used to make transactions

through the ETH Blockchain.

11. “Bitcoin” means the cryptocurrency Bitcoin (more information

at www.bitcoin.com), an electronically stored unit, whether or

not it has an issuer, which is not deemed cash pursuant to the

Payment System Act and which is used to make transactions

through the BTC Blockchain

12. “Bitcoin Blockchain” or “BTC Blockchain” means a

decentralized transaction network similar to Ethereum

blockchain used for the transactions with the Bitcoin Digital

Currency.

13. “Transaction Network” means a decentralized application the

operation and processing of which is not under the control of

the Provider or another separate entity. For the purposes of

these GTC, the BSC Blockchain, the ETH Blockchain and the

BTC Blockchain are considered to be Transaction Networks.

Please note that despite the independence of these

Transaction Networks, transactions made in Bitcoins or

Ethereum or PBX tokens may not be completely anonymous.

14. “Services” means one or more functions provided to the User

by the Provider through the Application in the form of a mobile,

desktop, or online Application, which include, but are not

limited to, these functions:

a) Use of the Electronic Wallet consisting of software that

allows the User to independently dispose of Digital

Currencies, view the transaction history made with the

Digital Currencies, and receive and send Digital

Currencies. The Electronic Wallet is not a carrier of Digital

Currencies but only serves as a holder of the private key

to the BSC Blockchain, ETH Blockchain and Bitcoin

Blockchain, which will allow the User to:

(i) Generate, store, and share public keys (i.e., public

addresses for receiving Digital Currencies) for

Ethereum, Bitcoin, and PBX Token and Private Keys;

and

https://bscscan.com/token/0x84febb6e199bf61a7e0277a08edfbbfd6e39b735
https://bscscan.com/token/0x84febb6e199bf61a7e0277a08edfbbfd6e39b735
https://ethereum.org/en/
http://www.etherscan.io
http://www.bitcoin.com
https://bscscan.com/token/0x84febb6e199bf61a7e0277a08edfbbfd6e39b735
https://bscscan.com/token/0x84febb6e199bf61a7e0277a08edfbbfd6e39b735
http://www.etherscan.com
http://www.bitcoin.com


Ethereum, kryptoměnu Bitcoin a PBX Token a

Privátních klíčů; a

(ii) Bezpečně vygenerovat, uložit a bezpečně držet

privátní klíče pro zadávání příkazů do BSC

blockchainu (pro transakce s Digitální měnou PBX

Token) a Bitcoin blockchainu (pro transakce s Digitální

měnou Bitcoin)a ETH blockchainu (pro transakci s

Digitální měnou Ethereum)

(iii) Odesílat požadavky na provedení transakce

do Transakčních sítí, v Digitální měně Ethereum a

PBX Token nebo v Digitální měně Bitcoin, a to bez

nutnosti individuálního stahování a instalace

softwarových aplikací sloužících k provádění transakcí

v rámci BSC Blockchainu, ETH Blockchainu a Bitcoin

blockchainu, přičemž zpracování těchto požadavků

aplikací není platební službou; a

(iv) zobrazit disponibilní zůstatek Elektronické peněženky

(tj. reálný dostupný zůstatek Digitální měny ležící na

uživatelově veřejném klíči BSC Blockchainu - v

Digitální měně PBX Token nebo Bitcoin Blockchainu -

v Digitální měně Bitcoin, nebo ETH Blockchainu - v

Digitální měně Ethereum).

(v) Obdržet potvrzení na e-mail Uživatele spojený

s Aplikací, o provedení transakce s PBX Tokenem

a/nebo, ETH a/nebo Bitcoinem.

b) Tvorba a ukládání šifrované zálohy Elektronické

peněženky pro Uživatele.

15. „Digitální měnou“  se rozumí elektronicky uchovávaná

jednotka bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a

která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním

styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou

osobou odlišnou od jejího emitenta; pro účely těchto Podmínek

se za Digitální měnu považuje zejména PBX Token a Bitcoin

nebo Ethereum.

16. “Adresou Elektronické peněženky“ nebo „Veřejným klíčem“

se rozumí alfanumerický kód, sestávající se ze 42 znaků,

vygenerovaný Aplikací a uložený v Aplikaci. Veřejný klíč se liší

pro BSC Blockchain, ETH Blockchain a pro BTC blockchain.

V případě ETH Blockchainu Veřejný klíč vždy začíná znaky 0x

a jedná se o 42místný alfanumerický kód. Příkladem Veřejného

klíče je např. následující alfanumerický kód:

0x93e1211b312bea1a9fdbae7d51b8f0cb01532d27.

V případě BTC Blockchainu Veřejný klíč vždy začíná číslem 3 nebo

1 nebo písmeny bc a jedná se o 27-34 místný alfanumerický

kód. Jiné tvary (jako například lightning network začínající „bc“)

Aplikace dle těchto VOP nemusí podporovat. Zde je příklad

Veřejného klíče pro BTC Blockchain:

34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo Digitální měny jsou

uloženy na těchto Veřejných klíčích, jež jsou součástí

Transakčních sítí (tedy nikoliv součástí Aplikace). Uživateli je

umožněno tento Veřejný klíč, sdílet s třetími osobami za

účelem akceptace Digitální měny na Elektronickou peněženku

nebo za účelem sdílení svých transakcí se třetími stranami.

Adresa Elektronické peněženky je při transakci s třetími

osobami prostřednictvím Transakčních sítí a jejich prohlážečů

viditelná pro třetí osoby včetně historie transakcí.

17. „Privátním klíčem“ se rozumí alfanumerický kód

vygenerovaný Aplikací a uložený v Aplikaci (pomocí šifrování),

jež slouží jako unikátní přístupový kód pro k zadávání příkazů

(k převodu Digitálních měn ležících na Veřejných adresách

(ii) Securely generate, store, and hold Private Keys for

entering orders in the BSC Blockchain (for

transactions with the Digital Currencies PBX Token)

ETH Blockchain (for transactions with the Digital

Currency Ethereum) and the Bitcoin Blockchain (for

transactions with the Digital Currency Bitcoin)

(iii) Send transaction requests to Transaction Networks in

Ethereum, PBX Token, or Bitcoin without the need for

individual download and installation of software

applications used to perform transactions within the

BSC blockchain, ETH Blockchain and the Bitcoin

blockchain while the processing of these application

requests is not payment service; and

(iv) Display the available balance in the Electronic Wallet

(i.e., the real available balance of Digital Currencies

on in the User's ETH Blockchain public key – in

Ethereum, BSC blockchain - in PBX Token, or in

Bitcoin – in the Digital Currency Bitcoin).

(v) Receive confirmations to the User's e-mail addressed

associated with the Application on the transaction

execution with PBX Token and/or ETH and/or Bitcoin.

b) Create and save encrypted electronic wallet backups for

Users.

15. “Digital Currency” means an electronically stored unit,

whether or not it has an issuer, which is not deemed cash

pursuant to the Payment System Act and which is accepted as

payment for goods or services by a person other than the

issuer; for the purposes of these GTC, a Digital Currency

means, in particular, PBX Token and Bitcoin or Ethereum.

16. “Electronic Wallet Address” or “Public Key” means an

alphanumeric code consisting of 42 characters generated by

the Application and stored in the Application. The Public Key

differs for the BSC blockchain, ETH Blockchain and the BTC

blockchain.

In the case of the ETH Blockchain, a Public Key always starts

with the characters 0x and is a 42-digit alphanumeric code. An

example of a Public Key is the following alphanumeric code:

0x93e1211b312bea1a9fdbae7d51b8f0cb01532d27.

In the case of the BTC Blockchain, a Public Key always starts with

the number 3 or 1 or the letters bc and is a 27–34-digit

alphanumeric code. The Application may not support other

formats (such as the lightning network starting with "bc")

according to these GTC. An example of a Public Key for the

BTC Blockchain:

34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo Digital Currencies

are stored on these Public Keys, which are part of the

Transaction Networks (i.e., not part of the Application). The

User is allowed to share this Public Key with third parties for

the purpose of accepting Digital Currencies on the Electronic

Wallet or for the purpose of sharing their transactions with third

parties. The Electronic Wallet Address is visible to third parties,

including the transaction history, when making transactions

with third parties via the Transaction Networks and their

explorers.

17. “Private Key” means an alphanumeric code generated by the

Application and stored in the Application (using encryption)

which serves as a unique access code for entering orders (to

convert Digital Currencies located at public addresses

belonging to the User or to other public addresses that may or

may not be under the control of the User) in Transaction



patřících Uživateli, na jiné Veřejné adresy, které mohou a

nemusí být pod kontrolou Uživatele) do Transakčních sítí.

Privátní Klíč tedy slouží jako unikátní autorizační kód pro

provádění transakcí s Digitální měnou a při zadávání příkazu

k odeslání Digitálních měn z veřejného klíče uživatel zadává

pomocí Aplikace příkaz k odeslání Digitální měny skrze

Privátní klíč do Transakční sítě. Privátní klíč Uživatele není

z bezpečnostních důvodů v rozhraní Aplikace resp.

Uživatelského účtu běžně dostupný. Tímto způsobem je

Uživatelský účet (stejně jako zůstatek Veřejných klíčů

uživatele) maximálně zabezpečen, neboť znalost Privátního

klíče umožní jakékoliv osobě nakládání s Digitální měnou

Uživatele uloženou na Veřejných klíčích Uživatele jak popisuje

tento odstavec.

18. „Občanským zákoníkem“  se rozumí  zákon č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.

19. „  AMLZ  “ se rozumí zákon č. 253/2008 Sb., o některých

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a

financování terorismu, v platném znění.

20. „  GDPR  “ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů), účinné od 25. května 2018.

II. Úvodní ustanovení

1. Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1

občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních

stran vzniklé na základě Smlouvy o poskytování služeb nebo v

souvislosti s ní.

2. Uživatel uzavírá Smlouvu o poskytování služeb distančně

prostřednictvím Webových stránek, a to udělením souhlasu s

těmito Podmínkami při založení uživatelského účtu

prostřednictvím Aplikace a založením uživatelského účtu

prostřednictvím Aplikace.

3. Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje

Uživateli dle těchto Podmínek poskytovat Služby definované

v těchto Podmínkách a Uživatel se Smlouvou o poskytování

služeb zavazuje Služby dle svého uvážení využívat, přičemž je

při využívání Služeb poskytovaných Uživatelem povinen si

počínat tak, aby nedošlo k újmě Smluvních stran, či aby tato

újma byla minimalizována.

4. Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování

služeb a jsou pro Smluvní strany závazné po celou dobu trvání

smluvního vztahu až do doby úplného vypořádání všech

závazků a pohledávek případně vzniklých mezi

Poskytovatelem a Uživatelem.

5. Podmínky se nevztahují na případy, kdy je Uživatelem fyzická

osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo

právnická osoba. V těchto případech aplikace Podmínek

vyloučena.

6. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat znění

Podmínek, a to především z důvodu změny právní úpravy,

tržních a ekonomických podmínek v oblasti Digitální měny,

anebo potřeby úpravy smluvních podmínek mezi

Poskytovatelem a Uživatelem. Změny a doplnění Podmínek

nabývají platnosti a účinnosti oznámením této změny Uživateli

prostřednictvím softwarového rozhraní Elektronické peněženky

Networks. A Private Key therefore serves as a unique

authorization code for performing transactions with Digital

Currencies, and when entering an order to send Digital

Currencies from a Public Key, the User enters an order to send

Digital Currencies through the Private Key to the Transaction

Network using the Application. For security reasons, the User's

Private Key is not commonly available in the Application

interface, or the user account. This way, the user account (as

well as the balance of the User's Public Keys) is maximally

secured since knowledge of the Private Key will enable any

person to dispose of the User's Digital Currencies stored in the

User's Public Keys as described in this paragraph.

18. “Civil Code”  means  Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as

amended.

19. “  AMLZ  ” means Act No. 253/2008 Coll., On Certain

Measures against the Legalization of Proceeds from Crime and

the Financing of Terrorism, as amended.

20. “  GDPR  ” means Regulation (EU) 679/2016 of the European

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the

protection of natural persons with regard to the processing of

personal data and on the free movement of such data (General

Data Protection Regulation) applicable from 25 May 2018.

II. Introductory Provisions

1. In accordance with Section 1751(1) of the Civil Code, these

GTC regulate the mutual rights and obligations of the Parties

arising on the basis of the Service Agreement or in connection

therewith.

2. The User enters into the Service Agreement remotely via the

Website by granting their consent to these GTC after creating a

user account through the Application.

3. Under the Service Agreement, the Provider undertakes to

provide the User with the Services defined in these GTC and

the User undertakes to use the Services at its discretion while

preventing, or minimizing, damage to the Parties.

4. These GTC are an integral part of the Service Agreement and

are binding on the Parties for the entire duration of the

contractual relationship until full settlement of all obligations

and payables/receivables, if any, arising between the Provider

and the User.

5. These GTC do not apply to cases where the User is a natural

person acting in the course of their business activity or who is a

legal entity. In these cases, the Application is excluded from

these GTC.

6. The Provider reserves the right to change or supplement the

wording of the GTC especially due to changes in legislation,

market and economic conditions in the field of Digital

Currencies, or the need to modify the contractual conditions

between the Provider and the User. Changes and amendments

to the GTC become valid and effective by notifying this change

to the User via the Electronic Wallet software interface and

they become binding on the Parties from the moment of their

confirmation by the User. Users are given a period of 15

(fifteen) days to reject the change to these GTC and to

terminate the Service Agreement modified by these GTC,

including through the Electronic Wallet software interface.



a od okamžiku jejich stvrzení Uživatelem jsou pro Smluvní

strany závazné. Uživatelům je stanovena lhůta v délce 15,

slovy patnácti, dní k odmítnutí změny těchto Podmínek a

k výpovědi Smlouvy o poskytování služeb těmito Podmínkami

upravené, a to rovněž prostřednictvím softwarového rozhraní

Elektronické peněženky.

III. Užívání Služeb spojených s Elektronickou

peněženkou

1. Poskytovatel v žádném případě nedrží ani nepřevezme

kontrolu nad Digitální měnou uchovanou v Elektronické

peněžence.

2. Uživatel bere na vědomí, že zadávání transakcí pro odeslání

Digitálních měn z veřejných klíčů je realizováno zadáním

požadavku uživatele do příslušné Transakční sítě pomocí

Privátního klíče uloženého v Aplikaci (přidruženého

k Uživatelskému účtu a Adresám uživatele). Uživatel tak

přijímá veškerou odpovědnost za nakládání s Digitálními

měnami pomocí Aplikace.

3. Elektronická peněženka podporuje využití Služeb spojených

výhradně s následujícími Digitálními měnami a provádění

transakci s nimi:

a) PBX Token (PBX)

b) Bitcoin (BTC)

c) Ethereum (ETH)

4. Uživateli se zakazuje použít Elektronickou peněženku

k uchovávání Digitálních měn a k provádění transakcí

s Digitálními měnami, jež jsou odlišné od Digitálních měn dle

odst. 3, písm. a) až c) tohoto článku těchto Podmínek. Uživatel

nese veškerou odpovědnost za ztrátu Digitální měny odlišné

od PBX Tokenů a Bitcoinů a Etherea v případě, že použije

Elektronickou peněženku k transakcím s Digitálními měnami

odlišnými od PBX Tokenů, Bitcoinů  a Etherea.

5. Uživatel je při registraci uživatelského účtu spojeného s účtem

Elektronické peněženky prostřednictvím Aplikace

Poskytovatele povinen řídit se instrukcemi jemu danými

v Aplikaci a v zájmu řádného poskytování služeb

Poskytovatelem Uživateli není Uživatel oprávněn se od těchto

instrukcí odchýlit.

6. Uživateli jsou v okamžiku dokončení registrace uživatelského

účtu prostřednictvím Aplikace automaticky vygenerovány a

uloženy kryptografické Privátní klíče a Veřejné klíče, jenž

slouží k využití Služeb a k nakládání (zasílání a přijímání)

s PBX Tokenem, Ethereem a Bitcoinem.

7. Veřejný klíč vygenerovaný v rámci Služeb slouží jako

Elektronická peněženka Uživatele a Uživatel bere na vědomí,

že Veřejný klíč může a je z povahy jeho funkce sdílen s třetími

osobami v rámci ETH Blockchainu.

8. Privátní klíč, vygenerovaný v rámci Služeb je unikátním

alfanumerickým kódem přináležejícím k Veřejnému klíči a musí

být používán v souvislosti s Elektronickou peněženkou za

účelem autorizace provedené transakce s Digitální měnou.

9. Uživatel bere na vědomí, že za běžných okolností není Privátní

klíč k dispozici v rozhraní Aplikace, neboť pro realizaci

transakcí je užíván v rámci Služeb skrze Aplikaci a jeho

zobrazení představuje bezpečnostní riziko.

10. Uživatel nese odpovědnost za to, že veškeré informace, jež

Uživatel poskytne v rámci poskytování služeb Poskytovatelem

III. Use of the Electronic Wallet Services

1. In no case does the Provider hold or take control of the Digital

Currencies stored in the Electronic Wallet.

2. The User acknowledges that entering transactions with Digital

Currencies from Public Keys is performed by entering the

User's request to the relevant Transaction Network using the

Private Key stored in the Application (associated with the user

account and user addresses). The User thus assumes all

responsibility for handling Digital Currencies using the

Application.

3. The Electronic Wallet supports the use of the Services

associated exclusively with the following Digital Currencies and

the execution of transactions with them:

a) PBX Token (PBX)

b) Bitcoin (BTC)

c) Ethereum (ETH)

4. The User is prohibited from using the Electronic Wallet to store

digital currencies and from performing transactions with digital

currencies that are different from the Digital Currencies under

section 3 a) to c) of this Article of these GTC. The User

assumes all responsibility for the loss of digital currencies other

than PBX Tokens and Bitcoin and Ethereum when using the

Electronic Wallet for transactions with digital currencies other

than PBX Tokens, Bitcoin, and Ethereum.

5. When registering a user account associated with the Electronic

Wallet account via the Provider's Application, the User is

obliged to follow the instructions given to them in the

Application, and in the interest of proper provision of the

Services by the Provider to the User, the User is not entitled to

deviate from these instructions.

6. Upon completing the registration of a user account via the

Application, cryptographic Private Keys and Public Keys are

automatically generated and stored by the User, which are

used to use the Services and to dispose (send and receive)

PBX Tokens, Ethereum, and Bitcoin.

7. The Public Key generated within the Services serves as the

User's Electronic Wallet, and the User acknowledges that the

Public Key may and is, given the nature of its function, shared

with third parties within the ETH Blockchain.

8. The Private Key generated within the Services is a unique

alphanumeric code linked to the Public Key and must be used,

in connection with the Electronic Wallet, authorize executed

transactions with Digital Currencies.

9. The User acknowledges that under normal circumstances the

Private Key is not available in the Application interface since it

is used within the Services for the execution of transactions

through the Application and its display poses a security risk.

10. The User is liable for ensuring that all information provided by

the User in the provision of the Services by the Provider under

the Service Agreement is complete, correct, and true.

11. The User acknowledges and agrees that the Provider is not

liable for errors or omissions of the User made by the User in

connection with Digital Currencies and transactions with Digital

Currencies when using the Services. For example, the Provider

is not liable for the User incorrectly entering account number of

the Digital Currency recipient's Electronic Wallet, and the User

acknowledges that in the event of such an error the Digital



dle Smlouvy o poskytování služeb, jsou úplné, správné a

pravdivé.

11. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Poskytovatel nenese

odpovědnost za chyby či opomenutí Uživatele, jež Uživatel

učiní v souvislosti s Digitální měnou a transakcí s ní při využití

Služeb. Poskytovatel tak kupříkladu nenese odpovědnost za

Uživatelem nesprávně zadané číslo účtu Elektronické

peněženky příjemce Digitální měny a Uživatele bere na

vědomí, že v případě takového pochybení může být Digitální

měna nevratně zaslána na nesprávný účet Elektronické

peněženky třetí osoby odlišné od zamýšleného příjemce

Digitální měny.

12. Uživatel bere na vědomí, že v okamžiku, kdy byl požadavek na

provedení transakce s Digitální měnou odeslán Uživatelem

prostřednictvím Služeb Elektronické peněženky (resp. s

využitím Privátního klíče), Transakční síť automaticky dokončí

nebo odmítne tento požadavek na provedení transakce

s Digitální měnou a po odeslání požadavku na provedení

transakce s Digitální měnou tak již není možné požadavek

zrušit či jinak upravit.

13. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nemá žádnou

kontrolu nad Transakčními sítěmi a že Poskytovatel tedy

nedokáže ovlivnit rychlost nebo dokonce správnost fungování

Transakčních sítí.

14. Uživatel bere na vědomí svoji odpovědnost za řádné zdanění

příjmů získaných obchodem s Digitální měnou, je-li dle jeho

daňového rezidenství povinen tyto příjmy zdanit. Rovněž je tak

Uživatel povinen, ukládá-li mu to právo státu, jehož je daňovým

rezidentem, zvážit, zda výsledky transakcí prováděných

prostřednictvím Služeb Poskytovatele Uživatelem, nepodléhají

dalším daňovým povinnostem. Za splnění takových případných

povinností Uživatele nenese Poskytovatel žádnou

odpovědnost.

15. Poskytovatel poskytuje Uživateli Služby bezúplatně.

Poskytovatel si nicméně vyhrazuje právo v budoucnu Služby

pro Uživatele zpoplatnit, přičemž zpoplatnění Služeb bude

v takovém případě provedeno jednostrannou změnou těchto

Podmínek, přičemž v takovém případě svědčí Uživateli právo

od Smlouvy o poskytování služeb odstoupit v souladu

s ustanovením čl. II odst. 6 těchto Podmínek.

16. Je-li transakce s Digitální měnou spojena s jakýmikoli poplatky

třetích stran, náklady na úhradu takových transakčních

poplatků třetích nese Uživatel individuálně. V rámci Služeb

může být Aplikací takový transakční poplatek třetích stran pro

Uživatele zobrazen. Výši poplatků neovlivňuje Poskytovatel,

nenese tak jakoukoliv odpovědnost za jejich výši.

17. Při používání Aplikace může být Uživateli zobrazen obsah

nebo nabídka služeb třetích osob, včetně odkazů na webové

stránky a služby třetích osob.

18. Poskytovatel neprovádí kontrolu obsahu třetích stran

zobrazovaného Uživateli při využívání Služeb prostřednictvím

Aplikace. Poskytovatel tak nenese žádnou odpovědnost za

obsah třetích stran zobrazovaný Uživateli při využívání Služeb,

včetně odpovědnosti za nepravdivost, neúplnost, chybovost,

nemravnost či urážlivost takového obsahu či za jiným

způsobem závadný obsah obsahu třetích stran dle domicilu

Uživatele.

IV. Ukončení Smlouvy o poskytování Služeb či

Currency may be irreversibly sent to an incorrect Electronic

Wallet account of a third party different from the intended

Digital Currency recipient.

12. The User acknowledges that at the moment when a request to

perform a transaction with Digital Currencies is sent by the

User via the Electronic Wallet Services (using the Private Key),

the Transaction Network will automatically complete or reject

this request and that after sending the request for the

execution of a transaction with Digital Currencies, it is no

longer possible to cancel the request or otherwise modify it.

13. The User acknowledges that the Provider has no control over

the Transaction Networks and that the Provider is therefore

unable to influence the speed or even the correctness of the

operation of the Transaction Networks.

14. The User acknowledges their responsibility for the proper

taxation of income generated by trading in Digital Currencies,

if, according to their tax residence, they are obliged to tax this

income. The User is also obliged, if required by the laws of the

state of which they are a tax resident, to consider whether the

results of transactions carried out through the Provider's

Services by the User are not subject to other tax obligations.

The Provider does not assume any responsibility for fulfilling

such possible obligations of the User.

15. The Provider provides the Services to the User free of charge.

However, the Provider reserves the right to charge the

Services for the User in the future, in which case the Services

will be charged by a unilateral change to these GTC, in which

case the User has the right to withdraw from the Service

Agreement in accordance with Article II(6) of these GTC.

16. If any transaction with Digital Currencies is associated with any

fees charged by third parties, the cost of payment of such

third-party transaction fees will be borne by the User. In the

Services, the Application may display such a third-party

transaction fee for the User. The amount of fees is not affected

by the Provider and therefore the Provider assumes no

responsibility for their amount.

17. When using the Application, the User may be displayed the

content or offer of third-party services, including links to

websites and third-party services.

18. The Provider does not control any such third-party content

displayed to the User when using the Services through the

Application. The Provider does not assume any liability for

such third-party content displayed to the User when using the

Services, including liability for untruthfulness, incompleteness,

errors, obscenity, or offensiveness of such content or for

otherwise defective third-party content according to the User’s

domicile.

IV. Termination of the Service Agreement or

suspension of the Services

1. The User acknowledges that the Electronic Wallet cannot be

deleted due to the nature of its operation (a once generated

Public Key representing the Electronic Wallet account cannot

be deleted), however, at the same time, the User

acknowledges that they are entitled to terminate using the

Services at any time without any penalty.

2. Closing the User's user account does not delete the history of

transactions with Digital Currencies made by the User since



pozastavení Služeb

1. Uživatel bere na vědomí, že Elektronickou peněženku nelze

z povahy jejího fungování smazat (neboť jednou vygenerovaný

Veřejný klíč, představující účet Elektronické peněženky nelze

vymazat), nicméně současně Uživatel bere na vědomí, že je

kdykoliv oprávněn přestat využívat Služeb bez jakékoliv

sankce.

2. Uzavřením uživatelského účtu Uživatele nedochází k výmazu

historie s Digitální měnou provedených transakcí Uživatelem,

neboť tato transakční historie je zanesena v Transakčních

sítích příslušných Digitálních měn, v nichž uživatel transakce

vytvářel. Data o provedených transakcích s Digitální měnou

jsou tak dostupná všem dalším uživatelům Transakčních sítí

pomocí tzv. blockchain explareru (což je webová aplikace třetí

strany umožňující liboboné osobě náhled na transakce na

všech veřejných klíčích v rámci Transakční sítě. Uživatel bere

na vědomí, že až do okamžiku použití jeho Veřejného klíče

v rámci transakce s Digitální měnou nebudou data o

transakcích Uživatele dostupná žádné třetí osobě užívající

jakýmkoliv způsobem Transakční sítě. Osobní a kontaktní

údaje však bez výslovného souhlasu uživatele nebudou

dostupné žádné třetí osobě, ani pokud využívá Tranaskční síť.

3. Uživatel prohlašuje, že rozumí a souhlasí s tím, že

Poskytovatel si vyhrazuje výlučné právo okamžitě pozastavit

poskytování Služeb, popřípadě ukončit s Uživatelem Smlouvu

o poskytování služeb, a to kdykoliv v případě, že je Uživatel

podezřelý z porušení kteréhokoliv ustanovení těchto Podmínek

a Smlouvy o poskytování služeb, které je současně porušením

právních předpisů České republiky a/nebo v případě, že je

Uživatel podezřelý z účasti na protiprávních aktivitách či

aktivitách neslučitelných s politikou Poskytovatele.

4. Uživatel je oprávněn Smlouvu o poskytování služeb vypovědět,

a to prostřednictvím Aplikace, v níž požádá o smazání

uživatelského účtu. Smazáním uživatelského účtu ze strany

Uživatele je Smlouva o poskytování služeb ukončena a

Uživatel je v případě opětovného zájmu o využívání Služeb

povinen založit uživatelský účet u Poskytovatele opětovně.

V. Rizika spojená s obchodováním

s Digitálními měnami

1. Uživatel prohlašuje, že souhlasí a rozumí tomu, že využíváním

Služeb se vystavuje rizikům spojeným s obchodováním

s Digitálními měnami, jako je selhání hardware, software, nebo

internetového připojení, riziko ohrožení malwarovými nástroji,

jakož i riziku, že třetí osoby obdrží neautorizovaný přístup

k informacím uloženým v Elektronické peněžence Uživatele,

včetně (ne však pouze) k Veřejnému a Privátnímu klíči.

2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není jakýmkoli

způsobem odpovědný za případné selhání komunikace

jakéhokoliv druhu v rámci užívání Služeb Uživatelem.

3. Uživatel prohlašuje, že souhlasí a bere na vědomí, rizika

spojená s užíváním sítě Digitálních měn, včetně, ne však

this transaction history is recorded in the Transaction Networks

of the relevant Digital Currency in which the User made the

transactions. Data on executed transactions with Digital

Currencies are thus available to all other users of the

Transaction Network using the so-called blockchain explorer (a

third-party web application enabling any person to view

transactions on all public keys within the Transaction Network).

The User acknowledges that until the moment of using their

Public Key for the transaction with Digital Currencies, the data

on the User's transactions will not be available to any third

party using the Transaction Network in any way. Personal and

contact data of the User will not be available to any third party

without the express consent of the User, even if they use

Transaction Networks.

3. The User declares that they understand and agree that the

Provider reserves the exclusive right to immediately suspend

the provision of the Services or to terminate the Service

Agreement with the User at any time if the User is suspected of

violating any provision of these GTC, which is at the same time

a violation of the legal regulations of the Czech Republic, or if

the User is suspected of participating in illegal activities or

activities incompatible with the Provider's policy.

4. The User may terminate the Service Agreement via the

Application by requesting deletion of the user account. After

deletion of the user account by the User, the Service

Agreement is terminated and the User must open a new user

account if they wish to resume using the Services of the

Provider.

V. Risks associated with trading in Digital

Currencies

1. The User declares that they agree and understand that by

using the Services they become exposed to risks associated

with trading in Digital Currencies, such as hardware, software,

or Internet connection failure, risk of malware tools, as well as

the risk of third parties gaining unauthorized access to

information stored in the User's Electronic Wallet, including (but

not limited to) Public Keys and Private Keys.

2. The User acknowledges that the Provider is not in any way

liable for any communication failure within the use of the

Services by the User.

3. The User declares that they agree and acknowledge the risks

associated with the use of the Digital Currencies network,

including, but not limited to, risks of unknown vulnerabilities

and/or unexpected changes to the network protocol.

4. The User declares that they acknowledge that the Provider has

no control over any Transaction Network and therefore may not

be liable for any damage caused to the User due to risks such

as (but not limited to) inability to reverse a transaction or loss of

Digital Currencies due to the irreversibility of a transaction

caused by network errors or fraud.

5. The User acknowledges that the risk of loss of Digital

Currencies due to the use of the Services may be considerable

and that such potential losses may occur in a short period of

time. The User acknowledges that the liquidity and price of

Digital Currencies may fluctuate sharply and that their

development may be unpredictable.



pouze, rizika neznámých chyb zabezpečení a/nebo

neočekávaných změn síťového protokolu.

4. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel nemá

kontrolu nad žádnou Transakční sítí a nesnese tedy

odpovědnost za jakoukoli Uživateli způsobenou škodu

v důsledku rizik, jako jsou zejména (nikoliv však výlučně)

nemožnost zvrátit provedenou transakci a riziko ztrát Digitální

měny s nevratností provedené transakce spojených v důsledku

chybovosti sítě či podvodných jednání.

5. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že riziko ztráty

Digitální měny v důsledku využití Služeb může být značného

rozsahu a že se takové případné ztráty mohou nastat

v krátkém časovém úseku. Uživatel prohlašuje, že bere na

vědomí, že likvidita a cena Digitální měny může prudce kolísat

a její vývoj může být nepředvídatelný.

6. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Digitální měna není

zákonným platidlem a není tak jako platební prostředek jakkoli

regulována ze strany právního řádu České republiky.

7. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že v důsledku

legislativních změn může být ovlivněno jeho oprávnění

s Digitálními měnami jakkoli nakládat.

V. Ostatní ustanovení

1. Není-li ze strany Poskytovatele stanoveno jinak, veškerá práva

vyplývající z duševního vlastnictví a jakýkoliv obsah poskytnutý

Uživateli v souvislosti se Službami dle těchto Podmínek je

výlučným vlastnictvím Poskytovatele nebo je Poskytovatel

užívá na základě platně udělené licence či licencí a tato jsou

chráněně právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví.

2. Poskytovatel neposkytuje Uživateli jakoukoliv licenci či

podobné právo Uživateli k vlastnímu použití obsahu spojeného

se Službami, chráněného právem na ochranu duševního

vlastnictví.

3. Uživatel bere na vědomí, že obsah dostupná Uživateli

prostřednictvím Služeb slouží Uživateli výhradně k osobnímu,

zákonnému nekomerčnímu užití a Uživatel tento obsah může

využívat výhradně pro účely využívání Služeb

4. Uživatel dále výslovně prohlašuje, že jakékoliv jiné užití

obsahu spojeného se Službami, chráněného právem na ochranu

duševního vlastnictví, než jaké je uvedeno v odst. 3 tohoto článku

těchto Podmínek, Uživatelem, je zakázáno a Uživatel se zavazuje

svým jednáním neporušit jakékoliv právem duševního vlastnictví

chráněné právo, ani takové jednání neumožnit třetí osobě.

5. Uživateli je zakázáno kopírovat obsah spojený se

Službami či vytvořený v souvislosti s nimi bez výslovného

předchozího souhlasu Poskytovatele.

6. Jakékoliv předměty duševního vlastnictví chráněné

právem duševního vlastnictví jako názvy a loga obchodních

partnerů Poskytovatele, vyskytující se v obsahu spojeného se

Službami jsou majetkem těchto osob.

7. Poskytovatel vynaloží přiměřené prostředky na

ověřování přesnosti a správnosti jakýchkoli informací

zobrazených, dodávaných, probíhajících či majících základ

v poskytovaných Službách, nicméně Uživatel bere na vědomí, že

takové informace nemusí být vždy přesné či aktuální. V této

souvislosti je Uživateli doporučeno samostatně ověřovat veškeré

takové informace před tím, než se na jejich správnost či úplnost

6. The User acknowledges that Digital Currencies are not a legal

tender and that they are not regulated in any way by the laws

of the Czech Republic as a means of payment.

7. The User acknowledges that, as a result of legislative changes,

their right to use Digital Currencies may be affected.

V. Other provisions

1. Unless set forth otherwise by the Provider, all rights arising

from intellectual property and any content provided to the User

in connection with the Services under these GTC are the

exclusive property of the Provider or are used by the Provider

under a valid license or licenses and are protected by legal

regulations on the protection of intellectual property.

2. The Provider does not grant the User any license or similar

right to use content related to the Services which is protected

by legal regulations on the protection of intellectual property.

3. The User acknowledges that the content available to the

User through the Services is used by the User exclusively for

personal, lawful, and non-commercial use and that the User may

use this content exclusively for the purposes of using the

Services.

4. The User further expressly declares that any use of the

content associated with the Services protected by legal

regulations on the protection of intellectual property other than as

specified in section 3 of this Article of these GTC is prohibited and

that the User undertakes not to infringe any such protected

intellectual property nor to allow such conduct to a third party.

5. The User is prohibited from copying content associated

with the Services or created in connection therewith without the

express prior consent of the Provider.

6. Any objects of protected intellectual property rights,

such as the names and logos of the Provider's business partners,

appearing in the content associated with the Services are the

property of these persons.

7. The Provider will use reasonable means to verify the

accuracy and correctness of any information displayed, delivered,

or based on the Services, however, the User acknowledges that

such information may not always be accurate or current. In this

context, the User is advised to independently verify all such

information before relying on its accuracy or completeness and is

liable for any decisions made based on it.

8. The User acknowledges that the Provider makes no

representations or warranties of any kind, express or implied,

statutory or otherwise, regarding the content of the Services,

information and features made available through the Services,

any hyperlinks to third-party electronic wallets, or security related

to the transmission of information through the Services or any

Electronic Wallet associated with the Services.

9. The Provider declares that, in some cases, it is obliged

or entitled to cooperate with public authorities, legislators, or other

supervisory authorities to whom it is entitled or obliged to provide

information concerning the provision of Services to the User.

VI. Feedback, complaints, and resolution of

disputes



bude Uživatel spoléhat a nese odpovědnost za na jejich základě

učiněná rozhodnutí jakákoliv rozhodnutí.

8. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že mu

Poskytovatel neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli

druhu, výslovné ani předpokládané, zákonné nebo jiné, týkající

se obsahu Služeb, informací a funkcí zpřístupněných

prostřednictvím Služeb, jakýchkoli hypertextových odkazů na

Elektronické Peněženky třetích stran nebo zabezpečení

související s přenosem informací prostřednictvím Služeb nebo

jakékoli peněženky Elektronické peněženky spojené se Službami.

9. Poskytovatel prohlašuje, že v některých případech je

povinen či oprávněn spolupracovat s orgány veřejné moci,

zákonodárci či dalšími orgány dohledu, jimž je oprávněn či

povinen v některých případech poskytovat informace týkající se

poskytování Služeb Uživateli.

VI. Zpětná vazba, stížnosti a řešení sporů

1. Poskytovatel má zájem na zlepšování svých Služeb na základě

zpětné vazby od Uživatele. Má-li Uživatel jakýkoliv nápad na

vylepšení či rozšíření Služeb, má Poskytovatel o tento názor či

požadavek Uživatele zájem. Zpětnou vazbu je možné

Poskytovateli zaslat způsobem uvedeným v těchto

Podmínkách.

2. Na jakoukoliv zpětnou vazbu od Uživatele se výslovně

nevztahuje žádná povinnost mlčenlivosti a Uživateli nevzniká

nárok na jakoukoliv peněžitou odměnu v souvislosti s přijetím

jeho zpětné vazby Poskytovatelem či s implementací vylepšení či

změn Služeb provedených na základě zpětné vazby Uživatele.

3. Zasláním zpětné vazby obsahující předmět duševního

vlastnictví Uživatele, chráněný právem duševního vlastnictví,

uděluje Uživatel Poskytovateli svůj výslovný souhlas s libovolným

užitím takového předmětu duševního vlastnictví Uživatele

Poskytovatelem bez omezení časového, teritoriálního a

bezúplatně. Tímto jednáním současně Uživatel prohlašuje, že

takový předmět duševního vlastnictví je výsledkem jeho vlastní

tvůrčí činnosti a k předmětu duševního vlastnictví se nevztahují

jakákoliv práva odpovídající právům z duševního vlastnictví

třetích osob.

4. Uživatel dále souhlasí s tím, aby takový předmět

duševního vlastnictví Uživatele poskytl Poskytovatel třetím

osobám.

5. Uživatel se zavazuje případné spory s Poskytovatelem řešit

primárně formou smírné dohody a pro případy, kdy taková

dohoda nebude mezi Poskytovatelem a Uživatelem možná

jsou pro řešení sporů vyplývajících z těchto Podmínek, jakož i

ze Smlouvy o poskytování služeb, příslušné české soudy.

VI. Prohlášení, záruky, omezení odpovědnosti

Poskytovatele

1. V rámci přístupu k využívání či samotnému užívání

Služeb Uživatel souhlasí se svojí výlučnou odpovědností za svá

jednání při využívání Služeb

2. Bez ohledu na shora uvedené ustanovení Uživatel

výslovně souhlasí, že nebude:

a) Užívat Služeb jakýmkoliv způsobem negativně

ovlivňujícím další Uživatele Služeb poskytovaných

1. The Provider is interested in improving its Services based on

feedback received from the User. If the User has any ideas for

improving or expanding the Services, the Provider is interested

in this opinion or request of the User. Feedback can be sent to

the Provider in the manner specified in these GTC.

2. Feedback received from the User is not expressly

subject to any obligation of confidentiality, and the User is not

entitled to any financial reward in connection with the provision of

their feedback to the Provider or in connection with

implementation of improvements or changes to the Services

based on the User's feedback.

3. By sending feedback containing the User's intellectual

property protected by intellectual property rights, the User grants

the Provider the express consent to any use of such intellectual

property by the Provider without time or territorial restrictions and

free of charge. In doing so, the User also declares that such

intellectual property is the result of their own creative activity and

that the intellectual property is not subject to any intellectual

property rights of third parties.

4. The User further agrees that such intellectual property

may be provided by the Provider to third parties.

5. The User undertakes to resolve any dispute with the Provider

primarily amicably, and for cases where such resolution is not

possible, all disputes regarding these GTC or the Service

Agreement will be resolved by competent Czech courts.

VI. Declarations, warranties, and limitation of

the Provider's liability

1. The User agrees that they hold sole liability for their

actions in the use of the Services within the framework of access

to the use or the actual use of the Services.

2. Notwithstanding the above provision, the User expressly

agrees not to:

a) Use the Services in any way that adversely affects other

users of the Services provided by the Provider or in any that

damages, disables, overloads, or otherwise alters the

functionality of the Services;

b) Use the Services to pay for, support, or participate in

any illegal activity, such as illegal gambling, fraud, embezzlement,

money laundering, or terrorist financing;

c) Use robots, spiders, crawlers, scrapers, or other

automatic means or interfaces not provided by the Provider for

the purpose of accessing the Services or extracting data;

d) Make unauthorized use or attempt to make

unauthorized use of another User's Electronic Wallet;

e) Attempt to bypass any content-filtering features used by

the Provider or attempt to gain access to any service or

area of the Services to which the User does not have

access;

f) Place any kind of malware or other malicious software

into the Application;

g) Create a third-party application that interacts with the

provided Services without the prior written consent of the

Provider;

h) Provide incomplete, false, or misleading information; or

i) Assist or induce third parties to perform activities

prohibited under this section of this Article of these GTC.



Poskytovatelem, a že žádným způsobem nepoškodí,

neznemožní, nepřetíží či jinak nepozmění funkcionalit Služeb;

b) Užívat Služeb za účelem úhrady či podpory či účasti

jakékoliv nelegální aktivity jako je nelegální hazard, podvod,

zpronevěra, praní špinavých peněz či financování terorismu;

c) Užívat robotů, spiderů, crawlerů, scraperů či jiných

automatických prostředků či rozhraní neposkytovaných

Poskytovatelem za účelem přístupu k Službám či k extrakci dat;

d) Neoprávněně užít či se pokusit neoprávněně užít

Elektronickou peněženku jiného Uživatele;

e) Pokusit se obejít jakékoli techniky filtrování obsahu, které

Poskytovatel používá, nebo se pokusit získat přístup k

jakékoli službě nebo oblasti Služeb, ke kterým nemá

Uživatel přístup;

f) Zanést do Aplikace jakýkoliv druh malwaru či jinak

škodlivého software;

g) Vytvořit aplikaci třetích stran, jež interaguje

s poskytovanými Službami bez předchozího písemného souhlasu

Poskytovatele;

h) Poskytovat neúplné, nepravdivé či zavádějící informace;

nebo

i) Napomáhat či navádět třetí osoby k aktivitám

zakázaným dle tohoto odstavce tohoto článku těchto Podmínek.

3. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky, že

Služby nejsou zasaženy viry či chybami, že je obsah

zobrazovaný v rámci Služeb aktuální a že obsah Služeb nebude

pozastaven či případné chyby opraveny. Poskytovatel není

odpovědný za újmu Uživatele jakéhokoliv druhu, způsobenou

Uživateli ve vztahu k poskytovaným Službám.

4. V žádném případě není Poskytovatel či osoby

kapitálově a/nebo personálně propojené s Poskytovatelem

a/nebo jakékoliv další osoby s Poskytovatelem či Službami

spojené odpovědný za: Jakékoliv peněžní prostředky Uživatele,

jejichž hodnota převyšuje hodnotu Digitální měny na Elektronické

peněžence Uživatele dle těchto podmínek; Ztrátu zisku či jiných

náhodných neurčitých, nehmotných nebo jiných škod, ať už

způsobených smluvně, z nedbalosti, protiprávně, či jinak, je-li

taková škoda způsobena neoprávněným použitím Služeb či

porušením těchto Podmínek, a to i v případě, kdyby si byl

možnosti vzniku takové škody Poskytovatel vědom. Například

(bez limitace zproštění odpovědnosti stanovené výše) nebude

Uživateli kompenzováno ze strany Poskytovatele zejména: ztráta

zisku, ztráta obchodní příležitosti, či jiné, shora uvedené druhy

škod. Toto neplatí výslovně v případech, u nichž to zákon

nepřipouští. Za žádných okolností nebude škoda Uživateli

nahrazena v Digitální měně, provedením služby či jiným

způsobem.

5. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou ať

už přímo či nepřímo:

a) Z pochybení Uživatele, jímž je například ztráta

Privátního klíče, nesprávně provedená transakce či překlep

v adrese Elektronické peněženky;

b) Ztrátou dat či selháním serveru;

c) Poškozenými soubory Elektronické peněženky;

d) Neoprávněným přístupem k Aplikaci;

e) Viry, hackery, phishingem, hrubou silou či jinými

způsoby útoku proti Službám.

6. Uživatel se zavazuje zprostit Poskytovatele

odpovědnosti za jakoukoliv škodu způsobenou:

a) Použitím Služeb;

3. The Provider does not provide the User with any

guarantees that the Services are not affected by viruses or errors,

that the content displayed within the Services is up-to-date, or

that the content of the Services will not be suspended or that any

errors will be rectified. The Provider is not liable for any damage

to the User caused in relation to the Services provided.

4. In no case is the Provider or persons associated with

the Provider in terms of assets and/or personnel or in any other

way liable for: Any funds of the User the value of which exceeds

the value of the Digital Currencies on the User's Electronic Wallet

according to these GTC; Loss of profit or other accidental,

indeterminate, intangible, or other damage, whether caused by

contract, negligence, illegal actions, or otherwise, if such damage

is caused by unauthorized use of the Services or breach of these

GTC, even if the Provider could have known that such damage

could arise. For instance, (without limitation of the waiver of

liability), the User will not be compensated by the Provider in

particular for: loss of profit, loss of business opportunity, or other

types of damage mentioned above. This does not apply explicitly

in cases where the law does not allow it. Under no circumstances

will any such damage be compensated to the User in Digital

Currencies, by performing a service, or in any other way.

5. The Provider is not liable for damage caused either

directly or indirectly:

a) due to the User's mistake, such as loss of the Private

Key, incorrectly executed transaction, or a typo in the address of

the Electronic Wallet;

b) Data loss or server failure;

c) Damaged files of the Electronic Wallet;

d) Unauthorized access to the Application;

e) Viruses, hackers, phishing, brute force, or other means

of attacking the Services.

6. The User undertakes to release the Provider from

liability for any damage caused by:

a) Using the Services;

b) Violation of these GTC;

c) Provided feedback; or

d) Violation of the rights of third parties.

VII. Communication between the Parties

1. The User agrees that all communication with the

Provider will be carried out by e-mail using the Provider's e-mail

address and the User's e-mail address provided by the User

when registering the user account.

2. The Provider is not liable for any damage caused to the

User by not receiving notifications sent to the User by e-mail.

3. The User acknowledges that the Provider may contact

the User by other means, such as by telephone or through

third-party software applications, if it will be possible to contact

the User in this way.

VIII. Final provisions

1. The Provider reserves the right to modify these GTC

or the scope and conditions of the offer of products and



b) Porušením těchto Podmínek;

c) Poskytnutou zpětnou vazbou; nebo

d) Porušením práv třetích osob.

VII. Komunikace Smluvních stran

1. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá případná

komunikace s Poskytovatelem bude realizována prostřednictvím

e-mailu na e-mailovou adresu Poskytovatele a e-mailovou adresu

Uživatele uvedenou uživatelem při registraci uživatelského účtu.

2. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu

způsobenou Uživateli nepřevzetím oznámení zaslaných Uživateli

e-mailem.

3. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn

Uživatele kontaktovat i jinými prostředky, například telefonicky či

prostřednictvím softwarových aplikací třetích stran, bude-li možné

takto Uživatele kontaktovat.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv

způsobem upravit Podmínky či rozsah a podmínky nabídky

produktů a služeb, a to i bez předchozího upozornění

Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že tyto úpravy mohou mít

vliv na charakter nabídky produktů a služeb, a zavazuje se, že

v této souvislosti nebude uplatňovat náhradu jakékoli újmy či

škody.

2. V případě podstatného nebo opakovaného méně

závažného porušení Podmínek ze strany Uživatele je

Poskytovatel oprávněn omezit rozsah svého plnění v rámci

smluvního vztahu s Uživatelem

3. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti s

Podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména

občanským zákoníkem. To platí i pro případy, kdy právní poměr

Smluvních stran obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

4. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém i

anglickém jazyce. V případě rozporů mezi českou a

anglickou jazykovou verzí této smlouvy má vždy přednost

verze česká.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ujednání

Podmínek odchylná od ustanovení občanského zákoníku nebo

tato ustanovení vylučující jsou takto sjednána vědomě a v

souladu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a s respektem

ke všem právům a oprávněným zájmům Smluvních stran.

6. Pokud jakékoliv ujednání Podmínek je nebo se stane

neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a

vymahatelnost ostatních ujednání. Neplatné nebo

nevymahatelné ujednání bude nahrazeno novým, platným a

vymahatelným jednáním, jehož znění bude nejlépe odpovídat

záměru vyjádřenému původním ujednáním a Podmínkami jako

celkem.

7. Uživatel prohlašuje, že se před zahájením spolupráce

Smluvních stran důkladně seznámil s těmito Podmínkami, plně

jim porozuměl a bez výhrad souhlasí s jejich obsahem.

8. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne

1.12.2020

services at any time and in any way, even without prior notice

to the User. The User acknowledges that these modifications

may affect the nature of the offer of products and services and

undertakes not to claim any compensation for any damage or

injury in this regard.

2. In the event of a material or repeated less serious

violation of these GTC by the User, the Provider may limit the

scope of its performance within the contractual relationship

with the User.

3. All legal relations arising in connection with these

GTC are governed by the laws of the Czech Republic, in

particular the Civil Code. This also applies to cases where the

legal relationship between the Parties contains an international

(foreign) element.

4. These GTC are made in Czech and English. In the

event of any discrepancy between the Czech and English

language versions, the Czech version will always prevail.

5. The Parties expressly declare that the provisions of

these GTC that deviate from the provisions of the Civil Code or

that exclude these provisions are negotiated knowingly and in

accordance with good morals, public order, and respect for all

rights and legitimate interests of the Parties.

6. If any provision of these GTC is or becomes invalid or

unenforceable, it will not affect the validity and enforceability of

the remaining provisions. Such an invalid or unenforceable

provision will be replaced with a new, valid, and enforceable

provision that best corresponds to the original provision and

these GTC as a whole.

7. The User declares that prior to starting the

cooperation of the Parties, the User have carefully read these

GTC and understood them and unconditionally agrees with

their content.

8. These GTC come into force and effect on 01.12.2020




