1. Prihvaćanje uvjeta korištenja
Korištenjem ove web stranice ili bilo koje od usluga agencije Booking Adrie prihvaćate uvjete
korištenja navedene u nastavku.
Korištenjem ove web stranice se obvezujete da navedene informacije ovdje neće biti korištene za
zabranjene ili ilegalne svrhe ili radnje.
2. Osobni podaci
Ove web stranice služe samo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Vaši osobni podaci biti će
zatraženi samo u slučaju interesa za rezervacijom usluga iz naše ponude.
Booking Adria cijeni Vašu privatnost te jamči potpunu zaštitu Vaše privatnosti.
Vaši osobni podaci biti će dati pružatelju usluge rezervirane i plaćene putem Booking Adrie sustava.
Vaši osobni podaci biti će također korišteni kako bismo Vas obavijestili o novostima u našoj ponudi.
Ukoliko ne želite primati nikakve obavijesti agencije Booking Adrie molimo Vas da nas obavijestite
na info@bookingadria.com.hr
3. Vlasništvo
Booking Adria je turistička agencija u vlasništvu Booking Adrie, obrt za turizam i marketing, Ante
Starčevića 21 c, 23 000 Zadar.
Turistička agencija Booking Adria je jedini vlasnik sadržaja objavljenog na ovim stranicama, osim
ako nije drugačije navedeno. Sadržaj koji nije u vlasništvu agencije Booking Adrie biti će naveden i
na zahtjev vlasnika uklonjen s web stranica. Zabranjeno je mijenjati, kopirati, distribuirati, izvoditi,
objavljivati ili prodavati informacije ili usluge objavljene na ovim stranicama.
4. Informacije na web stranici
Informacije na ovim web stranicama u trenutku unosa smatraju se točnima.
Objavljeni podaci mogu sadržavati slučajne gramatičke ili tiskarske pogreške. Svi podaci biti će
redovno revidirani, a eventualne greške biti će otklonjene od strane agencije. Agencija ne odgovara
za bilo kakve izravne, neizravne, kaznene ili posljedične štete nastale korištenjem tih podataka.
Ove web stranice sadrže linkove na druge stranice u vlasništvu drugih tvrtki ili privatnih osoba.
Booking Adria nema nikakvu odgovornost za sadržaj tih stranica.
5. Promjena uvjeta korištenja
Booking Adria zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja stranica i drugih uvjeta poslovanja.
Promjene ne utječu na već korištene i / ili plaćene usluge.
6. Nadležnost suda
Na ovoj web stranici i na uvjete korištenja web stranice primjenjuje se hrvatsko pravo. Pristupom i
korištenjem ove web stranice suglasni ste da je u slučaju spora nadležan sud u Zadru.
7. Opći uvjeti
Opći uvjeti putovanja objavljeni su na našoj web stranici.
Ovi uvjeti primjenjuju se od 15.03.2014.
Sva prava pridržana.
Turistička agencija Booking Adria

