Smlouva o užívání a Obchodní podmínky
Předmětem této smlouvy jsou pravidla smluvního vztahu mezi Systémem My Freight, který
provozuje My Freight, s.r.o. se sídlem Nad Šutkou 1811/12, 182 00 Praha 8, IČ: 28909194,
DIČ: CZ28909194 zastoupená jejím jednatelem Ondřejem Krabsem (dále jen "provozovatel")
a fyzickými a právnickými osobami (dále jen "uživatel"), které využívají systému provozovatele.
Obchodní podmínky se týkají celého softwaru provozovatele. Webové stránky obsahují veškeré
domény a subdomény k nim náležející. Obchodní podmínky platí také tehdy, pokud uživatel
využívá webovou stránku provozovatele nebo její části z jiných webových stránek, které umožňují
úplný nebo částečný přístup k webové stránce provozovatele. Tato Smlouva o užívání a Obchodní
podmínky vstupují v platnost od 2. července 2009.
Uzavření smlouvy o užívání
Přihlášením do Systému My Freight souhlasí uživatel se Smlouvou o užívání a Obchodními
podmínkami a dochází k uzavření smlouvy o užívání webové stránky provozovatele (dále jen
"smlouva o užívání"), na které uživatel registrovaný jako příkazce může samostatně anonymně
nabízet zásilky k přepravě a tím poptávat dopravu pro tyto zásilky. Uživatel registrovaný jako
dopravce může na veškeré poptávky dopravy reagovat nabídkami svých volných přepravních
kapacit.
Odvolání souhlasu se Smlouvou o užívání
Svůj souhlas se Smlouvou o užívání a Obchodními podmínkami může uživatel písemně odvolat
během dvou týdnů poté, co je odsouhlasil. Provede-li odvolání včas, nebude vázán Smlouvou
o užívání ani svým souhlasem s těmito Obchodními podmínkami. Právo na odvolání však zaniká
ve chvíli, kdy uživatel nabídl zásilku k přepravě a tím poptával dopravu této zásilky na webové
stránce provozovatele nebo reagoval nabídkou své volné přepravní kapacity na zásilku uvedenou na
této stránce.
Odvolání souhlasu se podává písemně a odešle se doporučeně na korespondenční adresu
provozovatele: My Freight, s.r.o., Nad Šutkou 1811/12, 182 00 Praha 8. Lhůta pro odstoupení od
smlouvy začíná běžet druhý den následující po vyslovení souhlasu s Obchodními podmínkami
a končí po uplynutí dvou týdnů stanovených pro odstoupení od smlouvy.
Vypovězení smlouvy o užívání
Uzavřenou smlouvu o užívání může uživatel písemně vypovědět nejpozději do patnáctého dne
každého kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta je 14 dnů a začíná běžet následující pracovní den po
doručení výpovědi. Výpověď se podává písemně a odešle se doporučeně na adresu provozovatele.
Po uplynutí výpovědní lhůty uživatel již není oprávněn používat svůj účet. Výpovědí není narušeno
právo obou stran na vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků plynoucích z této smlouvy
a případných dalších ujednání. Aby měl možnost pozdější opětovné aktivace svého účtu, bude jeho
účet po dobu jednoho měsíce od vypovězení smlouvy o užívání zachován jako dočasně
zablokovaný účet. V případě jakýchkoli nejasností zašle své dotazy prostřednictvím e-mailu na
adresu info@myfreight.cz.
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I. Předmět a rozsah smlouvy o užívání
§ 1 Obchodní místo
Provozovatel prostřednictvím své webové stránky poskytuje obchodní místo, na kterém mohou
uživatelé registrovaní jako příkazci nabízet zásilky k přepravě a tím poptávat dopravu pro tyto
zásilky bez veřejného sdělení názvu poptávající firmy. Uživatel registrovaný jako dopravce
může na veškeré poptávky dopravy reagovat nabídkami svých volných přepravních kapacit.
Provozovatel je smluvním partnerem příkazce i dopravce a vystupuje jako zasilatel.
§ 2 Rozsah smlouvy o užívání
1. Provozovatel dává uživatelům k dispozici obchodní místo popsané v § 1. Užívání
obchodního místa nebo rozsah užívání jednotlivých funkcí a servisu může být
provozovatelem vázáno na určité podmínky, například kontrolu přihlašovacích údajů nebo
dobu užívání.
2. Nárok uživatele na užívání webové stránky provozovatele a jejích funkcí existuje pouze
v rámci aktuálního stavu techniky. Může dojít k dočasným omezením způsobeným
technickými poruchami nebo nutností provést nezbytnou údržbu stránek.

II. Všeobecná ustanovení
§ 1 Registrace
●

Registrace uživatele je nezbytnou podmínkou využívání internetových služeb webové
stránky provozovatele. Na registraci na webové stránce provozovatele není právní nárok.
Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře a může ji s uživatelem provést i
provozovatel nebo jím pověřená osoba.

●

Zaregistrovat se mohou právnické osoby, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

●

Během registrace si uživatel zvolí uživatelské jméno a heslo. Pokud je uživateli heslo
vygenerováno Systémem My Freight, zavazuje se, že si heslo změní před prvním
přihlášením do Systému My Freight.

●

Požadované registrační údaje pro všechny uživatele: jméno a příjmení, aktuální
korespondenční adresa, platné telefonní číslo mobilního telefonu uživatele, platný email,

●

pokud je uživatelem firma, pak je nutné doplnit: adresu sídla firmy, pokud není stejná
jako korespondenční adresa, název firmy, IČ, DIČ včetně sdělení, ve které zemi EU má
přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) a zda je plátce, či neplátce DPH - je nutné uvést
úplně a správně. Uživatel – dopravce - může být registrovaný pouze jako plátce DPH.
Uživatel registrující se jako dopravce je povinen při registraci doložit kopii svého
živnostenského listu a doklad o zákonném pojištění nákladu, kterým potvrzuje, že jeho
odpovědnost silničního dopravce z přepravní smlouvy podle Obchodního zákoníku je kryta
pojištěním odpovědnosti za škodu silničního dopravce, platným po dobu trvání smlouvy a
uzavřeným na pojistnou částku kryjící hodnotu přepravovaného zboží a vztahující se na
použitý dopravní prostředek.
Uživatel je povinen neprodleně informovat provozovatele o změně poskytnutých
registračních údajů a to nejpozději do té doby, než učiní jakoukoli nabídku nebo vloží
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poptávku v Systému My Freight.
●

Uživatel své heslo sdělí pouze provozovateli.

●

Pro dotaz ohledně zapomenutého hesla může uživatel zavolat nebo napsat provozovateli
a ten mu sdělí další instrukce.

●

Uživatelský účet je nepřenosný. Ve vlastním zájmu uživatel nesmí sdělovat přihlašovací
údaje dalším osobám. Za následky takového jednání nese uživatel plnou odpovědnost.
Uživatel je rovněž odpovědný za ztrátu svých přihlašovacích údajů.

§ 2 Použití údajů uživatele a osobních údajů
Provozovatel shromažďuje údaje o uživatelích, které jsou nezbytné pro poskytování služeb.
Údaje budou použity výhradně pro účely související s touto činností. Provozovatel zajišťuje
bezpečnost uživatelských údajů před neoprávněným přístupem a činí nezbytná opatření k
ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Prohlášení o ochraně dat (Licenční ujednání)
Uživatel souhlasí s tím, že:
provozovatel bude na svém serveru výhradně pro účely zasilatelského centra provozovatele
uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele tj. jméno (jde-li o fyzickou osobu), adresu
(sídlo, jde-li o právnickou osobu), e-mail, heslo, IP adresu, telefonní číslo a další potřebné
informace,
provozovatel použije kontaktní údaje dopravce, jakož i všechny informace sdělené dopravcem
provozovateli, které jsou nutné k uzavření Smlouvy o přepravě věci mezi tímto dopravcem
a provozovatelem Systému My Freight,
provozovatel použije kontaktní údaje příkazce, jakož i všechny informace jím sdělené
provozovateli, které jsou potřebné k uzavření Zasilatelského příkazu mezi tímto příkazcem
a provozovatelem Systému My Freight,
jeho údaje mohou být provozovatelem použity k provádění nezbytných činností souvisejících
s provozem webových stránek a ke zlepšení informovanosti uživatele. Jedná se například
o posílání (ve shodě se zájmem uživatele) bulletinů nebo e-mailových zpráv se seznamem
speciálních nabídek na systému provozovatele. Nejvýše však v množství jedné zprávy za měsíc.
Uživateli registrovanému jako dopravce může být s jeho souhlasem zasílán v pracovní dny
aktuální přehled nejnovějších zásilek v Systému My Freight prostřednictvím e-mailu. Uživatel
však může kdykoli odmítnout zasílání těchto zpráv.
jeho údaje mohou být použity provozovatelem k podpoře zkoumání zneužití či nedovoleného
jednání na serveru provozovatele.
§ 3 Zablokování, odvolání a výpověď
1. Provozovatel může uživatele zablokovat, pokud existují konkrétní podněty pro to, že
uživatel při užívání porušil Obchodní podmínky nebo platné právo. Provozovatel si
vyhrazuje právo uživatele zablokovat pokud:
●
●
●
●

uvedl při registraci nepravdivé údaje,
porušuje v souvislosti s užíváním webové stránky provozovatele tyto Obchodní podmínky,
zneužívá výkony provozovatele,
existuje jiný závažný důvod, zejména takové jednání uživatele, které narušuje chod systému,
jeho dobré jméno nebo podnikatelskou etiku.
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2. Při rozhodování o zablokování uživatele provozovatel zohlední jeho oprávněné zájmy. Při
hrozbě zablokování uživatele bude tento uživatel předem informován a bude mít tak
možnost své jednání vysvětlit a dohodnout se na dalším postupu.
3. Jakmile dojde k zablokování uživatele, nemůže již tento uživatel webovou stránku
provozovatele používat a nemůže se znovu zaregistrovat. Zablokovaný uživatelský účet
nelze obnovit. Na obnovení není právní nárok.
4. Uživatel i provozovatel mohou smlouvu o užívání kdykoli vypovědět s dvoutýdenní
výpovědní lhůtou, vždy však nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního měsíce.
Právo na zablokování není tímto ustanovením dotčeno.
§ 4 Všeobecné zásady
●

Uživatel je povinen dodržovat při užívání webové stránky provozovatele a při využívání
služeb provozovatele platné zákony a tyto Obchodní podmínky provozovatele.

●

Uživatel poptávající dopravu – příkazce - je povinen:

●

specifikovat a popsat informace o zásilce a jiných skutečnostech nutných k uskutečnění
přepravy zásilky a popsat svoji poptávku správně a úplně. Zejména je povinen poskytnout:
■
■
■
■
■
■
■
■

údaje o typu balení zásilky, množství, rozměrech a celkové hrubé hmotnosti všech
zásilek,
informaci, zda se jedná o nebezpečné zboží spadajícího do režimu ADR,
bližší podrobnosti o zásilce důležité pro přepravu,
místo a stát nakládky a vykládky včetně PSČ, přičemž alespoň jedno místo musí
ležet na území ČR,
časové rozpětí nakládky a způsob provedení nakládky a vykládky,
e-mail, na který se budou posílat nabídky od registrovaných dopravců
v Systému My Freight,
mobilní telefon (případně pevnou linku), na který obdrží tento uživatel doručenku
o příchozí nabídce od dopravce,
termín, kdy je možné zboží převzít k přepravě.

V případě následného uzavírání Zasilatelského příkazu mezi provozovatelem
Systému My Freight jako zasilatelem na straně jedné a příkazcem na straně druhé je tento
příkazce povinen poskytnout tyto další údaje nutné pro uskutečnění přepravy:
■ kontaktní osobu oprávněnou jednat za příkazce v případě, že jí není on sám, včetně
jejího mobilního telefonu a e-mailu,
■ mobilní telefon a jméno kontaktní osoby (odesílatele) na nakládce, která předá
zboží dopravci k přepravě,
■ mobilní telefon a jméno kontaktní osoby (příjemce) na vykládce, která převezme
zboží od dopravce,
■ popis a charakter zboží,
■ oficiální pojmenování převážené látky včetně obalové skupiny, třídy ADR a UN
čísla v případě, že se jedná o nebezpečné zboží spadajícího do režimu ADR,
●
●

pravdivě uvést veškeré vlastnosti a charakteristiku zásilky, které jsou pro rozhodnutí
o přepravě této zásilky podstatné,
včas a dle platebních podmínek uhradit přepravné (popřípadě i pojistné) v případě
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uzavření Zasilatelského příkazu mezi tímto uživatelem jako příkazcem na straně jedné
a provozovatelem Systému My Freight jako zasilatelem na straně druhé.
●

Dopravce je povinen v rámci své nabídky uvést pravdivé údaje o nabízeném vozu
v systému provozovatele v rozsahu daném formulářem a poskytnout tak příkazci následující
informace směrodatné pro rozhodnutí o uzavření přepravní smlouvy:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

●

stanovit termín nakládky a termín vykládky,
nabízený typ vozu,
registrační značky (SPZ) nabízených vozů a návěsů,
státy, přes které se přeprava uskuteční,
kontaktní osobu oprávněnou jednat za dopravce v případě, že jí není on sám, včetně
jejího mobilního telefonu a e-mailu,
mobilní telefon řidiče nabízeného dopravního prostředku,
mobilní telefon dispečera nebo jiné osoby oprávněné jednat za dopravce, který je
v telefonickém či jiném kontaktu s tímto řidičem,
poznámky a upozornění dopravce, které jsou pro rozhodnutí o potvrzení přepravní
smlouvy důležité,
cenovou nabídku bez DPH za uskutečnění přepravy v českých korunách.

Dopravce se řídí při přepravě Přepravními podmínkami a instrukcemi ve Smlouvě
o přepravě věci, které potvrzuje před odesláním své nabídky vozu. V případě, že
provozovatel Systému My Freight zpětně potvrdí tuto Smlouvu o přepravě věci do
2 hodin dopravcem odeslanou v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin* (středoevropského
času) od jejího odeslání, pak dopravce přistaví vozidlo v dohodnutý termín na nakládku.
Přesná adresa místa nakládky a vykládky včetně kontaktů na odesílatele a příjemce jsou
dopravci zaslány společně s potvrzenou Smlouvou o přepravě věci na e-mail a zároveň
obdrží doručenku na mobilní telefon. Odeslaná nabídka (Návrh smlouvy o přepravě věci)
je pro dopravce 2 hodiny* závazná od jejího odeslání. Do té doby objednatel přepravy tuto
nabídku zpětně potvrzuje. Po jejím potvrzení nabývá platnosti Smlouva o přepravě věci
mezi dopravcem a objednatelem (provozovatelem Systému My Freight), který uhradí
dopravci platbu za přepravné ve splatnosti 45ti dnů od obdržení faktury.
*) V případě, že dopravce odešle svou nabídku mimo pracovní dobu Systému My Freight (v pracovní dny, 7 17 h), pak začíná běžet 2-hodinová lhůta od začátku provozní doby pracovního dne následujícího. Pokud
dopravce odeslal svou nabídku v čase mezi 15:00 – 17:00 hod. dne pracovního, pak se lhůta prodlužuje a běží i
následující pracovní den od 7:00 do 8:30.

●

Při vyplňování formulářů uvádějí uživatelé veškeré ceny v systému provozovatele
bez DPH.

●

Uživatelům není povoleno využívat adresy, kontaktních údajů a e-mailové adresy, které
získali prostřednictvím obchodního místa provozovatele k jiným účelům než ke smluvní
nebo předsmluvní komunikaci. Zvláště je zakázáno provozovat s těmito údaji komerční
reklamu nebo zasílat nevyžádanou poštu.

●

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit v rámci svých zásad řád obchodního místa, pokud je
to pro uživatele při zohlednění oprávněných zájmů provozovatele únosné. Jeho aktuální
znění je vždy vyvěšeno na internetových stránkách provozovatele Systému My Freight.

●

Ve vztahu mezi provozovatelem tohoto systému a dopravcem využívajícím tento systém
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jsou vztahy upraveny Přepravními podmínkami a instrukcemi blíže specifikovanými ve
Smlouvě o přepravě věci uzavíranou mezi tímto dopravcem a provozovatelem
Systému My Freight jako objednatelem přepravy.
●

Ve vztahu mezi provozovatelem tohoto systému a příkazcem využívajícím tento systém jsou
vztahy upraveny Zasilatelskými podmínkami a Instrukcemi blíže specifikovanými
v Zasilatelském příkazu uzavíraným mezi tímto příkazcem na straně jedné
a provozovatelem Systému My Freight jako zasilatelem na straně druhé. V případě
sjednaného pojištění zásilky se vztah mezi příkazcem a zasilatelem upravuje ještě dodatečně
potvrzovanou Smlouvou o způsobu pojišťování zásilek a dále Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro pojištění přepravy zásilek.

●

Příkazce je povinen v rámci své poptávky uvést pravdivé údaje o vkládané zásilce do
systému provozovatele v rozsahu daném formulářem.

●

Veškeré časové údaje se řídí středoevropským časem s ohledem na čas zimní a letní.

§ 5 Uživatelské poplatky
Provozovatel provozuje Systém My Freight pro všechny uživatele bez uživatelských
poplatků. Přepravné se v Systému My Freight určí dle nabídky dopravce a zároveň zahrnuje
provizi provozovatele tohoto systému jako zasilatele.

III. On-line obchodování
§ 1 Zásady pro on-line obchodování
1. Dopravcům nebo zasilatelům, kteří se registrují jako příkazce, v Systému My Freight není
dovoleno poptávat dopravu, pokud není písemně dohodnuto s provozovatelem jinak.
2. Uživatel nesmí manipulovat průběh obchodního on-line procesu v Systému My Freight
činěním nabídek s použitím dalšího uživatelského účtu.
3. Činění nabídek pomocí automatických datazpracujících procesů (např. pomocí programů
"sniper") je zakázáno. Takové jednání umožňuje provozovateli využít práva na zrušení
příslušného účtu.
§ 2 Uzavření Zasilatelského příkazu a Smlouvy o přepravě věci
1. Tím, že příkazce specifikuje a vloží na stránce provozovatele svou poptávku za účelem
nalezení dopravce pro uskutečnění přepravy, podá nezávaznou nabídku k uzavření
Zasilatelského příkazu mezi jím jako příkazcem na straně jedné a provozovatelem
Systému My Freight jako zasilatelem na straně druhé. Nabídka dopravy je odeslána příkazci
na základě učinění nabídky registrovaným dopravcem v Systému My Freight.
2. Tím, že dopravce specifikuje a vloží na stránce provozovatele svou nabídku za účelem
uskutečnění přepravy, podává závaznou nabídku na uzavření Smlouvy o přepravě věci
mezi jím jako dopravcem na straně jedné a provozovatelem Systému My Freight jako
objednatelem přepravy na straně druhé. Objednatel v předem stanovené lhůtě potvrzuje
zpětně dopravci tuto Smlouvu o přepravě věci a pro dopravce se tímto potvrzením stává
závazná.
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IV. Závěrečná ustanovení
§ 1 Odškodnění
Uživatel se zavazuje, že nahradí provozovateli škodu, kterou vůči provozovateli uplatní jiní
uživatelé nebo třetí osoby pro porušení svých práv nabídkami a poptávkami nebo obsahem
uvedeným uživatelem na webových stránkách provozovatele nebo následkem jiného užívání
webové stránky provozovatele. Toto neplatí, pokud uživatel za porušení práva nenese
odpovědnost.
§ 2 Integrita systému a porucha webové stránky provozovatele
1. Uživatel není oprávněn:
■
■
■
■
■

používat mechanismy, software nebo jiné skripty, které mohou rušit funkčnost
webové stránky provozovatele,
činit opatření, která mohou mít za následek neúnosné nebo nadměrné zatížení
infrastruktury systému provozovatele,
blokovat, přepisovat nebo modifikovat obsahy generované provozovatelem, nebo
jiným způsobem rušivě zasahovat do webové stránky provozovatele,
kopírovat nebo šířit obsahy uložené na webové stránce provozovatele,
rozmnožovat a/nebo užívat na jiných webových aplikacích rozvržení stránek
provozovatele.

2. Může dojít k dočasným omezením v provozu webových stránek provozovatele způsobeným
technickými poruchami jako např. přerušením dodávky elektrické energie, chybami
hardwaru atd. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na dočasné omezení svých výkonů, a to
v případě, kdy je to nutné s ohledem na hranice kapacity, bezpečnost a integritu serverů
nebo za účelem provádění technických opatření, která slouží řádnému nebo vylepšenému
poskytování výkonů. V těchto případech budou zohledněny oprávněné zájmy uživatelů.
3. Aby bylo možné provádět práce na systému, existují plánovité a ohlášené doby údržby,
během nichž nejsou určité funkce dostupné. Tyto práce jsou nutné pro zachování
bezpečnosti a integrity serveru, a to především s ohledem na vyloučení závažných poruch
softwaru a uložených dat. Nabídky, které končí po začátku doby údržby, se neprodlužují,
ačkoli nabízení nebylo během této doby možné.
4. Pokud znemožní nepředpokládaný výpadek systému činění nabídek, budou příslušné
informace zveřejněny pomocí systémových sdělení. Pro dotčené nabídky a prodloužení
těchto nabídek platí zásady pro výpadky systému.
§ 3 Omezení odpovědnosti
1. Provozovatel a uživatelé nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných
právních předpisů. Zároveň se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám
a k jejich minimalizaci.
2. Provozovatel není odpovědný za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli
povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, a nelze spravedlivě předpokládat, že by
povinná strana tuto překážku nebo její následky ovlivnila.
3. Provozovatel i uživatelé se zavazují vždy upozornit bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost.
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4. Provozovatel nemá kontrolu nad kvalitou, zdrojem, legálností apod. vkládaných poptávek
dopravy od příkazců.
§ 4 Písemná forma, aplikované právo a místo soudu, závazek mlčenlivosti
1. Veškerá prohlášení podávaná v rámci uzavírané smlouvy o užívání s provozovatelem musí
být prováděna písemnou formou. Poštovní adresa a e-mailová adresa uživatele jsou ty, které
uživatel uvedl při registraci jako aktuální kontaktní údaje. Poštovní adresa provozovatele je:
My Freight, s.r.o., Nad Šutkou 1811/12, 182 00 Praha 8, e-mail: info@myfreight.cz.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny výše uvedené adresy dle vlastního uvážení.
O změně adres bude uživatele neprodleně informovat.
2. Právní vztahy, které se týkají provozování webové stránky provozovatele, se řídí právním
řádem České republiky a není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, platí příslušná
ustanovení platných právních předpisů.
3. Všechny spory, které mohou vzniknout, budou přednostně řešeny dohodou. Pokud bude
dohoda neúčinná, pak se smluvní strany výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z
této smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s vyloučením
pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení před rozhodcem
jmenovaným Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798. V řízení bude postupováno
ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. podle Rozhodčího řádu a
Poplatkového řádu vydaných touto společností, a to v jejich znění účinném ke dni doručení
žaloby do sídla označené společnosti. Rozhodčí řád a Poplatkový řád jsou zveřejněny na
internetové adrese www.spory-online.cz.
4. Provozovatel a uživatelé se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech,
které se dozví v souvislosti s realizací on-line nabídek a poptávek dopravy.
§ 5 Převzetí smlouvy třetími osobami
Provozovatel je oprávněn převést s oznamovací lhůtou v délce čtyř týdnů práva a povinnosti z
tohoto smluvního vztahu zcela nebo zčásti na třetí osobu. V tomto případě je uživatel oprávněn
vypovědět smlouvu o užívání.
§ 6 Změny Obchodních podmínek, Salvátorská klauzule
1. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv změnu podmínek bez uvedení důvodu.
Změněné podmínky budou uživateli zaslány e-mailem. Uživatel tyto změněné podmínky
znovu potvrzuje při vstupu do systému provozovatele přes pole Přihlásit a tím přijímá tyto
případně změněné Obchodní podmínky a Smlouvu o užívání.
2. Pozbude-li kterékoli z ustanovení Obchodních podmínek platnosti nebo stane-li se
nevymahatelným, nesmí tím být dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.
Každé neplatné či nevymahatelné ustanovení nutno nahradit ustanovením novým, jež
umožní smluvním stranám dosáhnout zamýšleného hospodářského výsledku právoplatným
a účinným způsobem.
3. Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz v těchto Obchodních podmínkách nebo k nim
máte otázky, zašlete e-mail na info@myfreight.cz.
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