
 

 

 
Obchodní podmínky on-line služeb mta4cars* 

 
Veškeré osobní údaje, které uvede zákazník ve své objednávce, popřípadně v navazující 
korespondenci, shromažďuje dodavatel pouze za účelem usnadnění komunikace se 
zákazníkem a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Dodavatel se zavazuje nepoužít tyto 
údaje jiným způsobem, ledaže k tomu zákazník dá své výslovné svolení. Dále se dodavatel 
zavazuje neposkytnout osobní údaje zákazníka třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, 
aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání zákazníka budou kdykoliv jeho osobní 
údaje odstraněny z elektronické evidence dodavatele, pokud zákon nevyžaduje jejich 
uchování. 
 
Dodavatel dává záruku na softwarovou úpravu do odeslaného souboru k zakázce dle 
požadavku. Zákazník je povinen si zkontrolovat v realizované zakázce, zda upravený soubor 
odpovídá požadavu, např. shodná velikost souboru po odpakování, kontrola názvu souboru 
(eliminovat záměny poslaného souburu), příp. porovnání souboru(ů) s originálem. Dodavatel 
je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že danou službu nedokáže uskutečnit. Své 
odstoupení musí dodavatel bez zbytečných odkladů sdělit zákazníkovi. Další důvody k 
odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka a dodavatele může stanovit zákon. Pokud 
zákazník s úpravou není spokojený nebo daná úprava je nekorektní (špatná), zavazuje se 
dodavatel vrátit celou částku, resp. body za realizovanou zakázku v plné její výši. V žádném 
případě dodavatel nehradí možné vyšší náklady, které mohly vzniknout při dané úpravě. 
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za provedené úpravy ohledně státní legislativy. 
Zákazník se zavazuje a bere na sebe zodpovědnost, že musí majitele dané řídicí jednotky, 
příp. vozidla obeznámit s danou úpravou a zákazník zodpovídá za technický stav vozidla 
v celé jeho plné šíři.  
 
Všechny ceny jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak. 

 
 
 
 
 
Poznámka: 
Jsme si vědomi, že celá problematika chiptuningu a věci s tím příbuzných může být pro 
zákazníky náročná a nepřehledná. Nabízíme školení zaměřené na seznámení se základními 
pravidly a postupy v této problematice. Absolvent tohoto školení získá všechny nevyhnutelné 
teoretické a praktické informace, aby bezpečně zvládnul používání zařízení potřebných na 
chiptuning, tak správné postupy při manupulaci s řídicími jednotkami. Součástí školení je 
samozřejmě podrobné vysvětlení celého manegmentu on-line systému mta4cars. Více 
informací naleznete na http://www.mtaplus.cz/content/70-skoleni-chiptuning. 
 
Upozornění: 
Tento dokument smějí používat pouze uživatelé zaregistrovaných v on-line systému na 
www.mta4cars.cz/prihlaseni V opačném případě okamžitě tento dokument smažte. Je 
zakázána další manipulace, distribuování, šíření nebo kopírování bez písemného souhlasu 
firmy mtaplus s.r.o. 
 
 
*Tyto obchodní podmínky odsouhlasil každý nový uživatel při registraci. 
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