
OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY 
 

obchodní společnosti 
DC PORT s.r.o.  

se sídlem Zlín, Vavrečkova 5262, PSČ 76001 
identifikační číslo: 28314204 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 
Brně, oddíl C, vložka 60686 

pro poskytnutí nevýhradního oprávnění k výkonu práva užít 
software Integ-race a to v rozsahu a za podmínek dále těmito 

obchodními podmínkami určeném 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 

1.1. Tyto obchodní a licenční podmínky (dále jen „obchodní 
podmínky“) obchodní společnosti DC PORT s.r.o., 
se sídlem Zlín, Vavrečkova 5262, PSČ 76001, 
identifikační číslo: 28314204, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 60686 (dále jen „poskytovatel“) upravují 
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský 
zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě 
licenční smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi 
poskytovatelem a jinou fyzickou osobou nebo 
právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“), na základě 
které poskytovatel, jakožto osoba, která vykonává 
autorská práva, poskytuje nabyvateli nevýhradní 
oprávnění k výkonu práva užít Integ-race (dále jen 
„Software“), a to v rozsahu a za podmínek Smlouvou a 
těmito obchodními podmínkami určeném, kterým jsou 
nabyvateli poskytnuty služby, nástroje a funkcionality 
sloužící k integraci softwarových systémů a služeb 
třetích stran, automatizaci datových přenosů mezi 
softwarovými systémy a službami třetích stran, a 
zpracování dat.  

1.2. V případě, že nabyvatel bude chtít Software upravit, 
popř. vytvořit speciální část Softwaru na základě svých 
individuálních požadavků, je poskytovatel oprávněn toto 
zajistit osobně, popř. i prostřednictvím třetí osoby. Toto 
však vzhledem k uzavřeným rámcovým smlouvám mezi 
poskytovatelem a konkrétní třetí osobou nemá vliv na 
výkon autorského práva ze strany poskytovatele. 
Licenční poplatek bude v tomto případě navýšen o cenu 
těchto úprav či vytvoření speciální části Softwaru a 
nabyvatel je povinen toto uhradit v rámci licenčního 
poplatku za Software. 

1.3. Územní rozsah Smlouvou poskytované licence je 
neomezený. 

1.4. Smlouva je uzavírána prostřednictvím emailu, formuláře 
na webové stránce poskytovatele umístěné na 
internetové adrese www.integ-race.net (dále jen 
„webová stránka“), v písemné formě nebo 
prostřednictvím telefonu. Smlouva je platně uzavřena, 
jakmile došlo k dohodě o jejích podstatných 
náležitostech a strany si ujednaly písemně, 
prostřednictvím telefonu, emailu nebo webové stránky 
její obsah. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím 
telefonu sdělí poskytovatel nabyvateli základní údaje o 

sobě, identifikaci nabyvatele a účel hovoru, následně je 
smlouva uzavřena prostřednictvím zaznamenaného 
hlasového souhlasu. 

1.5. Nabyvatel není spotřebitelem a považuje se za 
podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá 
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní 
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při 
samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, 
která jedná jménem nebo na účet podnikatele. (dále též 
jen „podnikatel“).   

1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je 
možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve 
Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních 
podmínek. 

1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou 
součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou 
vyhotoveny v českém jazyce a Smlouvu tak lze uzavřít 
výhradně v českém jazyce. 

1.8. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit 
či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva 
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího 
znění obchodních podmínek. 

1.9. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s 
právním řádem České republiky. Smlouva a tyto 
obchodní podmínky nahrazují jakákoliv jiná předchozí 
ústní a písemná ujednání (za písemné ujednání je 
v tomto případě považován rovněž e-mail nebo fax) 
týkající se Smlouvy. 

1.10. Jelikož je nabyvatel podnikatelem, řídí se vztahy 
neupravené obchodními podmínkami ustanoveními zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vztahující se na 
podnikatele. 

1.11. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních 
prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady 
vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků 
na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na 
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si 
hradí nabyvatel sám. Náklady na prostředky 
komunikace na dálku se neliší od základní sazby. 

1.12. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není 
povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které 
dříve porušily obchodní podmínky, Smlouvu nebo jinak 
poškodily poskytovatele. 

1.13. Nabyvatel nemůže své oprávnění tvořící součást 
licence ani z části poskytnout nebo postoupit třetím 
osobám. To platí i pro případ prodeje podniku 
nabyvatele či jeho části třetí osobě. Nabyvatel není 
oprávněn Software překládat, zpracovávat, upravovat či 
jinak měnit. Nabyvatel není oprávněn Software dále 
poskytovat pod vlastním názvem třetím osobám. 
Předmětem licence ve smyslu Smlouvy není vydání 
programových kódů Softwaru. 
 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET  
 

2.1. V případě, že je to dle uvážení Poskytovatele vhodné 
nebo potřebné, provede poskytovatel registraci 
nabyvatele, popř. umožní nabyvateli, aby se sám 
registroval, na webové stránce poskytovatele, na 
základě níž může nabyvatel přistupovat do svého 
uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).  



2.2. Při registraci na webové stránce je nabyvatel povinen 
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje 
uvedené v uživatelském účtu je nabyvatel při jakékoliv 
jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené 
nabyvatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem 
považovány za správné a nabyvatel odpovídá 
poskytovateli za případnou škodu způsobenou 
z důvodu sdělení nesprávných nebo nepravdivých 
údajů. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen 
uživatelským jménem a heslem. Nabyvatel je povinen 
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k 
přístupu do jeho uživatelského účtu a poskytovatel 
nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu 
nabyvatele.  

2.4. Nabyvatel není oprávněn umožnit užívání uživatelského 
účtu třetím osobám. Osoby mladší 18 let nejsou 
oprávněny užívat uživatelský účet ani uzavřít Smlouvu s 
poskytovatelem. 

2.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména 
v případě, kdy nabyvatel svůj uživatelský účet déle než 
2 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy nabyvatel poruší 
své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních 
podmínek). 

2.6. Nabyvatel bere na vědomí, že uživatelský účet či 
samotný Software nemusí být dostupný nepřetržitě, 
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu 
hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, 
popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového 
vybavení třetích osob.  

2.7. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není oprávněn nijak 
zasahovat do Softwaru.  
 
 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  
 

3.1. Nabyvatel se zavazuje uhradit poskytovateli licenční 
poplatek stanovený ve Smlouvě včetně daně z přidané 
hodnoty v zákonné výši v případě, že je poskytovatel 
plátcem daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty 
je v takovém případě účtována k jednotlivým položkám 
uvedeným ve Smlouvě.  

3.2. Licenční poplatek je splatný po uzavření Smlouvy, a to 
na základě faktury vystavené poskytovatelem.  

3.3. Licenční poplatek je splatný na bankovní účet 
poskytovatele uvedený na daňovém dokladu a to 
nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém 
dokladu uvedeno. Splatnost faktury je 10 dnů od data 
uzavření Smlouvy. 

3.4. Nabyvatel je povinen uhradit Licenční poplatek 
společně s uvedením variabilního symbolu platby. 
Závazek nabyvatele uhradit Licenční poplatek je splněn 
okamžikem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele. 

3.5. Nabyvatel udělil uzavřením Smlouvy poskytovateli 
souhlas k zasílání daňových dokladů v elektronické 
podobě elektronickou cestou ve smyslu ustanovení § 26 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty. Elektronicky vyhotovené faktury jsou 
smluvními stranami považovány za faktury 
plnohodnotné. 

3.6. Případné slevy z ceny poskytnuté poskytovatelem 
nabyvateli nelze vzájemně kombinovat. 
 
 

4. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY 
 

4.1. K uzavření Smlouvy dochází přijetím nabídky 
poskytovatele ze strany nabyvatele. Přijetí nabídky ze 
strany nabyvatele je zasláno nabyvatelem na 
elektronickou adresu poskytovatele. Za případné chyby 
při přenosu dat poskytovatel nenese odpovědnost. 
Podmínkou uzavření Smlouvy je seznámení se s těmito 
obchodními podmínkami na webové stránce www.integ-
race.cz a potvrzení nabyvatele o tom, že se s těmito 
obchodními podmínkami seznámil.  

4.2. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit 
nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na 
základě zákonných důvodů. 
 
 

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ  
 

5.1. Jestliže bude nutno pro chod Softwaru umístit část jeho 
programového kódu na zařízení nabyvatele, zavazuje 
se nabyvatel: 

a) že nebude zasahovat do Softwaru a provádět 
v něm jakékoli změny, vyjma zásahů, jež je 
nabyvatel oprávněn uskutečnit na základě 
oprávnění daných nabyvateli dle Smlouvy, 

b) učinit taková technická a organizační opatření, 
aby zajistil ochranu autorských práv k  
Softwaru, 

c) že umožní poskytovateli přístup ke kontrole 
dodržování svých závazků vyplývajících ze 
Smlouvy, 

 
6. TRVÁNÍ SMLOUVY  

 
6.1. Smlouva je uzavřena na dobu, která je uvedena ve 

Smlouvě. 
6.2. K zániku Smlouvy mimo případy předpokládané 

zákonem může dojít na základě dále uvedených 
skutečností: 

a) dohodou smluvních stran 
b) poskytovatel může od Smlouvy odstoupit v 

případě, že bude nabyvatel v prodlení s 
úhradou byť jen části licenčního poplatku 
stanoveného ve Smlouvě delším 45 dnů. 
Licenční poplatky uhrazené do doby 
odstoupení od Smlouvy se nevrací a část 
licenčního poplatku, s jehož uhrazením je 
nabyvatel v prodlení je nabyvatel povinen 
poskytovateli uhradit. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na nárok na úhradu smluvní pokuty. 

6.3. V případě odstoupení od Smlouvy nastávají účinky 
odstoupení okamžikem doručení oznámení o 
odstoupení od Smlouvy doručené druhé smluvní straně 
této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou. 

6.4. Okamžikem ukončení platnosti Smlouvy zaniká 
nabyvateli právo užít Software. 

6.5. Nabyvatel je srozuměn s tím, že povinnost platit 



Licenční poplatek není vázána na faktické využívání 
Softwaru ze strany Nabyvatele v příslušném 
předplaceném období ani na rozsahu tohoto využívání. 

 
 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JINÝCH PRÁV  
 

7.1. Ochrana osobních údajů nabyvatele, který je fyzickou 
osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto svých 
osobních a jiných údajů: jméno a příjmení, obchodní 
firma, adresa bydliště, sídlo popř. místo podnikání, 
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa 
elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše 
jen jako „osobní údaje“). 

7.3. Nabyvatel souhlasí se zpracováním osobních údajů 
poskytovatelem, a to pro účely realizace práv 
a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení 
uživatelského účtu. Nezvolí-li nabyvatel jinou možnost, 
souhlasí se zpracováním osobních údajů 
poskytovatelem také pro účely zasílání informací a 
obchodních sdělení nabyvateli. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle 
tohoto článku může být podmínkou, která by 
znemožňovala uzavření Smlouvy. 

7.4. Nabyvatel bere na vědomí, že je povinen své osobní 
údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez 
zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně 
ve svých osobních údajích. 

7.5. Zpracováním osobních údajů nabyvatele může 
poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.  

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. 
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické 
podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
podobě neautomatizovaným způsobem. 

7.7. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou 
přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné 
poskytnutí osobních údajů. 

7.8. V případě, že by se nabyvatel domníval, že 
poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho 
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 
soukromého a osobního života nabyvatele nebo v 
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
7.8.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o 

vysvětlení, 
7.8.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel 

odstranil takto vzniklý stav. 
7.9. Požádá-li nabyvatel o informaci o zpracování svých 

osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto 
informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí 
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou 
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 
informace. 

7.10. Používáním Softwaru může docházet ze strany 
nabyvatele k poskytnutí přístupu k údajům o 
zákaznících nabyvatele, projektovým datům, souborům, 
adresářům, obchodním a jiným firemním datům  (dále 
též jen "data"), dostupným z aplikací třetích stran, kdy 
tato data jsou ve výhradním vlastnictví nabyvatele, 

nabyvatel nese výhradní odpovědnost za obsah těchto 
dat a poskytovatel ani třetí osoba neodpovídá za obsah 
dat přenášených používáním Softwaru.  

7.11. Poskytovatel ani třetí osoba nenese odpovědnost za 
zneužití dat nabyvatele kteroukoliv třetí stranou. 
Nabyvatel je povinen udělit poskytovateli výslovný 
souhlas ke zpracování dat v případě, že tento bude 
potřeba. Nabyvatel tímto uděluje poskytovateli 
celosvětová, nevýhradní, bezplatná práva používat 
data, kopírovat, distribuovat a tvořit z nich odvozená 
díla tak, aby byl poskytovatel schopen splnit své 
závazky plynoucí ze Smlouvy a vyplývající ze samého 
účelu Softwaru.  

7.12. Software zahrnuje kombinaci obsahu tvořeného 
poskytovatelem, třetími stranami nebo jeho uživateli. 
Některé publikované materiály, včetně psaného 
obsahu, fotografií, obrázků, ilustrací, známek a log jsou 
chráněny autorskými právy nebo právy k průmyslovému 
vlastnictví poskytovatele nebo takovými právy třetích 
stran nebo nabyvatele. Nabyvatel je oprávněn využívat 
Software za podmínky, že bude respektovat veškerá 
práva ostatních osob a souhlasí, že bez předchozího 
písemného souhlasu příslušné třetí strany nebude 
zasílat nebo prostřednictvím Softwaru zveřejňovat 
jakýkoliv materiál chráněný autorskými právy, právy 
průmyslového vlastnictví nebo informace, k nimž má 
práva jakákoliv třetí strana. 
 

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ 
COOKIES 
 

8.1. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících 
se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na 
elektronickou adresu nabyvatele a dále souhlasí se 
zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na 
elektronickou adresu nabyvatele. 

8.2. Nabyvatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho 
počítač. V případě, že je možné závazky poskytovatele 
ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. 
cookies na počítač nabyvatele, může nabyvatel souhlas 
podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SMLUVNÍ POKUTY  
 

9.1. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Software 
je poskytovaný poskytovatelem „jak stojí a leží“, že 
poskytovatel, jeho obchodní partneři, dodavatelé a 
prodejci se výslovně zříkají všech záruk jakéhokoliv 
druhu týkajících se obchodovatelnosti, vhodnosti pro 
určitý účel, záruky neporušení nebo záruky úschovy dat 
nabyvatele na serverech poskytovatele nebo jeho 
obchodních partnerů.  

9.2. Poskytovatel, jeho obchodní partneři, dodavatelé a 
prodejci neposkytují žádné záruky ani nečiní žádné 
prohlášení týkající se výsledků získaných užíváním 
Softwaru, zabezpečení Softwaru nebo záruky, že 
Software splní jakékoliv požadavky nabyvatele. 
Využívání Softwaru je zcela na vlastní riziko nabyvatele. 
Výhradní odpovědnost za jakoukoliv škodu, která 
nabyvateli vznikne v důsledku užívání Softwaru, nese 
sám nabyvatel. Nabyvatel nese celé riziko vzniklé 



užíváním, zabezpečením nebo výkonem Softwaru. 
9.3. Software není určen či licencován k použití v 

hazardních prostředích, vyžadujících kontroly 
bezpečnosti při poruše, k provozování jaderných 
zařízení, leteckých navigačních/komunikačních 
systémů, systémů kontroly letecké dopravy a systémů 
podpory života nebo zbraňových systémů.  

9.4. Nabyvatel souhlasí s tím, že poskytovatel ani třetí 
osoba nenese jakoukoliv odpovědnost za vymazání, 
neuložení nebo nepřenesení jakéhokoliv uživatelského 
obsahu a ostatní komunikaci spravovanou 
prostřednictvím Softwaru. Poskytovatel si vyhrazuje 
právo dle vlastního uvážení kdykoliv, s předchozím 
upozorněním či bez něj, zavést limity užívání Softwaru.  

9.5. Nabyvatel souhlasí s tím a bere na vědomí, že 
poskytovatel ani třetí osoba nenese odpovědnost vůči 
nabyvateli ani vůči žádné třetí straně za jakékoliv 
změny, pozastavení, zrušení či přerušení funkčnosti 
Softwaru. 

9.6. Poskytovatel ani jeho obchodní partneři, dodavatelé 
nebo prodejci nenesou odpovědnost za jakékoli 
zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody v 
jakékoli podobě (škody ze ztrát na zisku z podnikání, z 
přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací 
nebo jakékoli jiné finanční ztráty nebo škody), k nimž 
dojde v souvislosti s používáním nebo nemožností 
používat Software, poskytnutím nebo neposkytnutím 
služeb technické nebo jiné podpory. V případě, že by se 
výše uvedené ustanovení ukázalo z jakéhokoliv důvodu 
jako neplatné, je odpovědnost poskytovatele, jeho 
partnerů, dodavatelů a prodejců omezena na částku, 
kterou nabyvatel uhradil za licenční poplatek za 
Software v průběhu předchozích šesti (6) měsíců. 

9.7. Nabyvatel odpovídá za škodu způsobenou 
poskytovateli porušením povinností obsažených v 
těchto obchodních podmínkách. Ustanovení o náhradě 
škody nemá vliv na smluvní pokuty.  

9.8. V případě prodlení nabyvatele s úhradou ceny sjednané 
ve Smlouvě je poskytovatel oprávněn požadovat po 
nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky 
za každý i jen započatý den prodlení.  
 

10. DORUČOVÁNÍ 
 

10.1. Oznámení týkající se vztahů poskytovatele a 
nabyvatele, zejména týkající se odstoupení od 
Smlouvy, musí být doručena poštou formou 
doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno 
jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní 
adresu druhé strany a považují se za doručené a 
účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.  

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí 
bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v 
úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.  

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně 
doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na 
adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském 
účtu nabyvatele či uvedenou nabyvatelem v 
objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové 
stránce poskytovatele. 
.  

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

11.1. Pokud nebylo ve Smlouvě ujednáno výslovně jinak, 
není žádný z termínů uvedený ve Smlouvě fixním 
termínem ve smyslu § 1980 občanského zákoníku. 

11.2. Nabyvatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

11.3. Nabyvateli nevznikají uzavřením Smlouvy a udělením 
licence žádná práva k ochranným známkám 
poskytovatele nebo třetích osob. 

11.4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě 
Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České 
republiky a budou řešeny příslušnými soudy České 
republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje 
mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, 
že vztah se řídí českým právem.  

11.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné 
nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto 
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož 
smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 
dotknutá platnost ostatních ustanovení.  

11.6. Smlouva je archivována poskytovatelem v elektronické 
podobě a není přístupná. 

11.7. Poskytovatel je oprávněn jednostranně znění těchto 
obchodních podmínek měnit. Znění změn a doplňků, 
resp. úplné znění novelizovaných obchodních 
podmínek, poskytovatel zveřejní na webových 
stránkách www.integ-race.cz. Poskytovatel vyrozumí 
nabyvatele o novelizaci obchodních podmínek a o 
způsobu jejich zveřejnění elektronickou poštou a to 
nejpozději patnáct (15) dní před datem účinnosti takové 
novelizace. Nabyvatel je povinen se s novelizovanými 
obchodními podmínkami seznámit. Neprojeví-li 
nabyvatel do patnácti (15) dní po doručení sdělení o 
novelizaci písemně výslovný nesouhlas s 
novelizovanými obchodními podmínkami a užívá-li 
nadále Software, příp. další služby poskytované 
poskytovatelem, stává se nové znění obchodních 
podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako 
změna původně sjednaných obchodních podmínek 
smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného v 
příslušné novelizaci obchodních podmínek. 

11.8. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování 
DC PORT s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, adresa 
elektronické pošty info@dcport.com, telefon 227 031 
980. 

 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 1.8.2017. 
  
 
 
 


