
Pravidla inzerce 

1. Tyto Pravidla inzerce (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky zveřejnění inzerce na inzertním portálu 
Kupujeme-auta.cz. 

2. Provozovatelem inzertního portálu je právnická osoba – společnost AURES Holdings a.s., IČ: 017 59 299, 
se sídlem: Praha 8 – Čimice, Dopraváků 874/15, PSČ 184 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, spis. zn. B 19139, dále jen „Provozovatel“. 

3. Tato Pravidla se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu Kupujeme-auta.cz 
s výjimkou reklamních sdělení, která jsou upravena odlišně. 

4. Zadavatelem inzerátu může být pouze fyzická osoba – nepodnikatel, která se v rámci své činnosti nezabývá 
prodejem nebo dovozem nových nebo ojetých automobilů. 

5. Inzerát vložený Zadavatelem bude zveřejněn po jeho autorizaci prostřednictvím unikátního kódu 
poslaného Zadavateli prostřednictvím sms zprávy nebo e-mailem. 

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán 
společně se všemi údaji, které Zadavatel v inzerátu uvedl. Při vymazání bude Zadavateli zaslán potvrzující 
mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení inzerátů na jednoho Zadavatele je 3. 

7. Předmětem vkládaného inzerátu může být výhradně prodej vozidla za stanovenou pevnou cenu nebo 
příp. nabídka přenechání vozidla na leasing (finanční leasing). Nejsou akceptovány inzeráty týkající se 
nájmu dopravního prostředku, operativního leasingu (s výjimkou přenechání leasingu s odkoupením vozu 
do vlastnictví), směny, zapůjčení nebo aukce vozidla. Neakceptované inzeráty nebo inzeráty porušující 
tato Pravidla budou bez náhrady a bez předchozího upozornění smazány. 

8. Inzeráty jsou přijímány v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého 
pravopisu. 

9. V inzerátech nesmějí být zveřejňovány odkazy na jakékoliv internetové stránky. 
10. Zadavatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky serveru dle typu a druhu vozidla a co 

nejrychleji aktualizovat inzeráty, pokud dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. 
11. Zadavatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o vozidlech do správných kolonek a míst k tomu 

určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, společnosti nebo webové stránky mimo 
tato místa nebo mimo popis inzerátu. Při zadání popisů k vozidlu je třeba dodržovat parametry maximálně 
povolených počtů znaků. 

12. Zadavatel se zavazuje v prezentovaném inzerátu poskytovat informace pravdivé a úplné, a to vždy včetně 
finální tržní ceny vozidla při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem, včetně DPH, a včetně příslušné 
fotodokumentace. Zadavatel není oprávněn vkládat či importovat do databáze na portále Kupujeme-
auta.cz identické nabídky vozidel s různou nebo nulovou cenou či jakýmikoliv odchylkami v popisu. 

13. V případě inzerování přenechání užívání vozidla na leasing musí Zadavatel rozepsat odstupné, počty a výši 
leasingových splátek, a leasingová cena musí být uvedena v kolonce tomu určené. 

14. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátů.  
15. V inzerátu je zakázáno zejména: 

(i) uvádět v textu jakékoliv kontaktní údaje Zadavatele či třetí osoby; 
(ii) text inzerátu psát zcela nebo z části velkými písmeny (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které 

se oficiálně zapisují pouze velkými písmeny); 
(iii) uvádět více než jeden vykřičník (před vykřičníkem nesmí být mezera); 
(iv) psát tázací, zvolací a rozkazovací věty; 
(v) uvádět několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrnou interpunkci (tři tečky), emotikony (tzv. 

„smajlíky“), HTML značky; 
(vi) používat superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě inzerovaného vozidla např.: 

„nejlepší údržba motoru…“; 
(vii) uvádět věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“, které nijak nesouvisejí s 

inzerovaným produktem; 
(viii) uvádět obchodní sdělení, reklamu či dehonestaci ostatních inzerátů či konkurenčních značek; 
(ix) uveřejňovat neautorizované fotografie, např. fotografie okopírované od jiných zadavatelů portálu; 
(x) uvádět v jednom inzerátu více vozidel k prodeji; 
(xi) ve fotografiích je zakázáno zobrazovat loga Zadavatele či jiného subjektu nebo jiná reklamní sdělení 

(např. mobilní bannery či roll up), odkazy na webové stránky, telefonický kontakt nebo jiné 
reklamní prvky, a to i v případě, že jsou umístěny na pozadí fotografovaného vozidla; 



(xii) je zakázáno na místě určeném pro fotografii vozidla zobrazovat jakékoli reklamní texty, loga či 
jakékoli jiné textové soubory; 

(xiii) je zakázáno zobrazovat namísto fotografie nabízeného produktu ilustrační fotografii nebo textové 
informace (např. o tom, že fotografie bude teprve dodána nebo že je vozidlo již prodáno); 

(xiv) je zakázáno fotografie jakkoli zvýrazňovat nebo opatřovat rušivými prvky např. barevnými rámečky 
nebo textovými informacemi; 

(xv) je zakázáno používat koláže z více fotografií; 
(xvi) fotografie musí splňovat povinné parametry pro velikost, je žádoucí zobrazovat fotografie 

odpovídající skutečnému stavu inzerovaného vozidla. 
16. Fotografie vkládané k inzerátům musí splňovat tyto parametry: 

(i) každá fotografie musí být ve formátu .jpg, minimální rozlišení 800x600, do velikosti 25 MB; 
(ii) minimální počet fotografií je 2, maximální počet fotografií je 25; 
(iii) inzerát nemůže obsahovat videa. 

17. Zadavatel je povinen dodržovat maximální povolené počty znaků v inzerátech: 
(i) pro „Popis“ je maximální povolený počet znaků včetně mezer 2500; 

18. Provozovatel je oprávněn bez náhrady a bez předchozího upozornění smazat zejména inzeráty obsahující 
spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou 
od různých zadavatelů či od stejného zadavatele, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji nebo 
existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy. 

19. Provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení (relevance) inzerátů ve výpisu. Provozovatel však 
zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele služeb na portálu. 

20. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání vodoznaku „Kupujeme auta“ do fotografií přikládaných k 
inzerátu. 

21. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Zadavatele z 
Administračního systému, odepřít Objednateli přístup do administrace uživatelského účtu Zadavatele z 
důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Pravidel anebo z důvodu opakovaného (dvakrát 
a více) méně závažného porušování Pravidel, a to vše bez náhrady. 

22. Zadavatel nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského 
účtu a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Zadavatel v plném rozsahu odpovídá 
za neoprávněné užití přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou 
Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto 
hesel je Zadavatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli.  

23. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a neposkytuje Zadavateli 
žádné záruky ohledně úspěšnosti a realizace prodeje vozidla, obsahu portálu a obsahu třetích stran, 
zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti portálu. Provozovatel Zadavateli zejména 
nezaručuje: že portál bude dostupný nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu; portál bude 
po dobu jeho dostupnosti plně funkční; služby portálu budou poskytovány bez chyb; obsah Provozovatele, 
zadavatelů či dalších stran je přesný či správný a neporušuje žádná práva třetích osob. Provozovatel rovněž 
neodpovídá za škody tímto způsobené. 

24. Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu se Zadavatelem, v 
souladu s platnými právními předpisy. Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů 

Zadavatele a o jeho právech vůči Provozovateli jsou dostupné na http://www.kupujeme-auta.cz/gdpr. 

http://www.kupujeme-auta.cz/gdpr

