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Podmínky používání služby (pro naštvané zákazníky) 

 

Kdo jste a co to vlastně čtu?  

 

Jsme LOLO.ZONE s.r.o., IČ 05380910, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, sp. zn. C 262779. Najdete nás na adrese Olšanská 2643/1a, Žižkov, 

130 00 Praha 3. Dále už si budeme říkat jen Naštvaní.cz.  

 

To, co právě čtete, jsou podmínky používání naší služby. Tyto podmínky spolu s našimi 

zásadami ochrany osobních údajů upravují naše vzájemná práva a povinnosti nás; ať už jste 

fyzickou nebo právnickou osobou, podnikatelem nebo nepodnikatelem. O Vás budeme dále 

mluvit už jen jako o uživatelích, zákaznících nebo naštvaných zákaznících. 

 

Vyplněním a odesláním stížnosti nám dáváte závazně najevo, že máte zájem s námi uzavřít 

smlouvu, a že s těmito podmínkami a našimi zásadami ochrany osobních údajů, jejichž součástí 

je i cookie deklarace, souhlasíte. Přijetím stížnosti na naší straně spolu smlouvu uzavíráme.  

 

Co děláte? 

 

Přišli jste na naše webovky, protože Vás operátor, pojišťovna, banka, nebo jiná společnost (dále 

jen Poskytovatel služeb) zklamala, a chcete s tím něco udělat. A pokud na tom Vašemu 

současnému Poskytovateli služeb nezáleží, pak alespoň přejít k poskytovateli, kterému na Vás 

záležet bude. S tím Vám umíme za daných podmínek pomoct.  

 

Jak to celé funguje?  

 

Naše služba je založená na tom, že nám v rámci vyplnění stížnosti poskytnete Vaše identifikační 

údaje a informace o tom: 

1. u jakého Poskytovatele a jaké služby využíváte,  

2. čím se Poskytovatel provinil, a 

3. jakou omluvu či zadostiučinění považujete za adekvátní. 

My tyto údaje strukturalizujeme, uložíme a pustíme se místo Vás do jednání za výhodnější 

služby. Kontaktujeme Vašeho současného Poskytovatele, vylíčíme mu, v čem je problém, a 

dáme mu lhůtu maximálně 60 dní na to, aby s Vámi celou situaci vyřešil. Pakliže si přejete od 

svého současného Poskytovatele rovnou přejít ke konkurenci, tento krok přeskočíme. Pokud 

nás Váš současný Poskytovatel zcela ignoruje, uděláme to samé.  

 

Následně se obrátíme na konkurenční poskytovatele služeb tak, aby Vás mohli oslovit s vlastní 

nabídkou. Poskytovatele pečlivě vybíráme tak, abyste dostali jen nabídky, které Vám budou 

k užitku. O tom si můžete přečíst více v našich Zásadách ochrany osobních údajů.  

 

Co když lepší nabídku nezískám?  

 

V současné chvíli Vám nejsme schopni poskytnout ani slíbit víc, než že uděláme vše, co jsme 

popsali výše, a že uděláme maximum pro to, abyste lepší nabídku obdrželi. Za výsledek ovšem 

neručíme a neodpovídáme.  

 

https://www.nastvani.cz/static/docs/Nastvani.cz_Zasady-OOU_v2.1.pdf
https://www.nastvani.cz/static/docs/Nastvani.cz_Cookies_v2.1.pdf
https://www.nastvani.cz/static/docs/Nastvani.cz_Zasady-OOU_v2.1.pdf
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Nemůžeme totiž poskytovatele fakticky donutit k tomu, aby Vám v plném rozsahu vyhověl, 

poskytl Vám slevu či lepší nabídku, či jinak vyhověl Vašim přáním. Vycházíme nicméně z 

toho, že hrozba hromadného odlivu zákazníků ke konkurenci bude dostatečnou motivací.  

 

Nicméně, pokud směrem k Vám Poskytovatel služby obchodní nabídku učiní, to, zda se 

nakonec domluvíte, záleží jen na Vás.  

 

Je služba zpoplatněná?  

 

Pro Vás jako naštvané zákazníky je služba zcela zdarma.  

 

Mám nějaké povinnosti?  

 

Jste-li fyzickou osobou, musíte být plně svéprávní a způsobilí k právnímu jednání směřujícímu 

k uzavření smlouvy o poskytování našich služeb.  

 

Nechceme po Vás sice žádné poplatky, ale neobejdeme se bez Vaší pomoci.  

 

Jedním ze základních předpokladů úspěšné spolupráce je, že nám poskytnete vždy úplné a 

aktuální informace o Vás a Vašich službách. Bez nich hrozí, že s Vámi a potenciálně i s námi, 

přestanou Poskytovatelé služeb jednat, což zčásti nebo zcela eliminuje šanci na získání lepších 

nabídek. Pakliže se některý z Vašich údajů změní, musíte nás nejpozději do 5 dnů o této změně 

informovat.  

 

Současně nám musíte slíbit, že se zdržíte použití našich webových stránek k jakýmkoli 

nezákonným účelům, zvláště pak způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či 

omezoval webové stránky, snížil jejich výkon nebo k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, 

např. k šikaně Poskytovatelů služeb bez faktického zájmu o lepší nabídku.  

 

Co když nebudu chtít pokračovat? 

 

Obecně je smlouva nastavená tak, že ji spolu uzavíráme na dobu neurčitou, abychom Vám 

mohli lepší nabídky poskytovat i do budoucna s tím, že pokud od Vás budeme např. potřebovat 

další souhlasy pro konkurenční Poskytovatele, nebo cokoli dalšího, požádáme Vás o ně.  

 

Pakliže už o naše služby nemáte zájem, stačí nám dát vědět na náš kontaktní e-mail 

jsme@nastvani.cz. Pokud nás s tímto požadavkem kontaktujete, vymažeme Vás z našich 

databází a informujeme Poskytovatele služeb, že už nemáte zájem o další obchodní nabídky 

z jejich strany. O tom, že jsme Vaši žádost vyřídili Vás informujeme na emailu, ze kterého jste 

nám žádost poslali.  

 

Nic dalšího není z Vaší ani z naší strany potřeba dělat, jelikož tím naše spolupráce skončila. 

Omluvte nicméně prosím, pokud i po Vaší žádosti ještě nějaká obchodní nabídka ze strany 

Poskytovatelů přijde, není bohužel v našich silách tomu fakticky zabránit.  

 

mailto:jsme@nastvani.cz
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Je ještě něco, co bych měl vědět?  

 

Veškeré vztahy vznikající na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s webovými 

stránkami se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud jste k nim 

přistupovali. 

 

Vyhrazujeme si zároveň právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Nové znění zveřejníme 

vždy s předstihem na našich webových stránkách tak, abychom Vás nemuseli zbytečně 

spamovat.  

 

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto podmínek neplatným nebo neúčinným, není 

tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého 

ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena 

platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům. 

 

Pakliže si nebudete čímkoli jistí nebo se nás budete chtít na něco zeptat, můžete nás kontaktovat 

na emailu: jsme@nastvani.cz. To samé platí v případě, jste-li přesvědčeni, že jsme zanedbali 

některou z našich povinností podle těchto podmínek. 

 

V Praze dne 1.5.2020 
 

mailto:jsme@nastvani.cz

