
Ceník Takimi
1. Provozovatel 
Provozovatelem Mobilní aplikace Takimi - Mobilní Seznamka, serveru www.takimi.cz je společnost TV image s.r.o., 
U Dlouhé stěny 5538/13, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČ: 28298616, DIČ: CZ28298616, 7. 8. 2008 zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59548. 

2. Ceník
SStažení aplikace je bezplatné. Po registraci v aplikaci můžeš oslovit jeden profil zdarma, oslovování dalších profilů je 
zpoplatněné. Platíš vždy pouze za PRVNÍ OSLOVENÍ nebo využití funkce TEĎ. Odpověď na něj i další vzájemná 
komunikace navazující na toto oslovení je zdarma! 

PRVNÍ OSLOVENÍ je nejdůležitější akcí, kterou můžeš v Takimi provést. Navíc máš ještě k dispozici funkci TEĎ, která 
zviditelní tvůj profil tak, aby se ukazoval na prvních pozicích ve vyhledávání dalších uživatelů. Po nákupu balíčku se 
můžeš rozhodnout, jestli využiješ nakoupené kredity jako funkci TEĎ nebo jako PRVNÍ OSLOVENÍ.

Výše jednorázového poplatku za tyto kredity závisí na balíčku, který si vybereš. 
V bV balíčku najdeš 1 – 33 kreditů a je jen na tobě, který využiješ!
Když navíc v jednom měsíci dvakrát využiješ koupený kredit, darujeme ti další tři kredity zdarma. Tyto dárkové 
kredity se ti přičtou první týden v následujícím měsíci!

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré platby jsou jednorázové a automaticky se neobnovují. Provozovatel Mobilní aplikace Takimi nestrhává žádné 
platby z účtu uživatele bez jeho vědomí. Provozovatel nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu s ostatními uživateli. Z tohoto důvodu 
provozovatel neodpovídá za případně nesjednaný nebo neúspěšný kontakt s ostatními uživateli. Tento ceník je platný a účinný od 1. 6. 2021 a ruší 
všechny vydané ceníky před tímto datem. 

Balíček
Kolik za to zaplatíš
na Androidu / v iOS

Kolik tím ušetříš
na Androidu / v iOS

Počet kreditů v balíčku
(PRVNÍ OSLOVENÍ nebo TEĎ)

Láska na první pohled

Zkouším štěstí

Vytříbený vkus

Do nepohody

Není čas ztrácet čas

1

6

9

20

33

29 Kč / 25 Kč

69 Kč / 79 Kč

99 Kč / 99 Kč

199 Kč / 229 Kč

299 Kč / 329 Kč

0 Kč / 0 Kč

105 Kč / 71 Kč

162 Kč / 126 Kč

381 Kč / 271 Kč

658 Kč / 496 Kč


