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Všeobecné obchodné podmienky 
Je platný od 25. marca 2020 do 30. júna 2020. 

 
Nasledujúce zmluvné podmienky platia na stránke https://mysoccersystem.com/, 
My Soccer System Hungary Kft. (Registrované sídlo: 7624 Pécs, Fejér Lipót utca 3. 9. 
poschodie 26. Cgjsz.: 02 09 083526, daňové číslo: 13004688-2-42, tel .: +36 30 539 2803, https: 
//mysoccersystem.com/, e-mailová adresa: info @ mysoccersystem.com, ďalej len (MYSS), pre 
všetky výrobky a služby predávané spotrebiteľom. 
Výraz „Vy“ alebo „Vy“ znamená osobu, ktorá zadala objednávku na nákup Produktov 
prostredníctvom určenej webovej stránky. 
Výrobky je možné objednať iba elektronicky na adrese https://mysoccersystem.com/. 
Pozorne si prečítajte tieto všeobecné obchodné podmienky! 
Zadaním objednávky na webovú stránku súhlasíte s touto zmluvou za podmienok uvedených 
nižšie. 
Táto zmluva neovplyvní vaše práva a nároky ako spotrebiteľa. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia iba pre predaj v Maďarsku! 
Táto zmluva je založená na 45/2014. (II.26.) Podľa vládneho nariadenia o podrobných 
pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom sa považuje za zmluvu uzatvorenú v 
neprítomnosti, ktorej zmluvou sa riadi maďarské právo, jej jazykom je maďarčina. 
 
1. objednávky 
1.1. Na stránke https://mysoccersystem.com/ si môžete objednať licenčné práva potrebné na 
stiahnutie softvéru MYSS na použitie na najmenej jednom počítači do 30. júna 2020. 
Na vykonanie objednávky nie je potrebná žiadna registrácia. Objednávka je zadaná na adrese 
https://mysoccersystem.com/. V ponuke sťahovania môžete vybrať a stiahnuť požadovaný 
produkt. 
1.2. Po stiahnutí softvéru musí užívateľ nahlásiť úspešné stiahnutie na adrese 
info@mysoccersystem.com a uviesť e-mailovú adresu, na ktorú chce získať bezplatný licenčný 
kód. 
1.3. Do 3 pracovných dní od spätnej väzby prostredníctvom e-mailu vám pošleme elektronickú 
licenciu na uvedenú e-mailovú adresu, ktorá obsahuje kód potrebný na používanie objednaného 
produktu, pokyny na inštaláciu a popis produktu. 
Licencia je už k dispozícii v čase odoslania a môže sa používať so softvérom. 
1.4. Vaša elektronicky odoslaná Objednávka predstavuje váš nárok voči spoločnosti MYSS na 
používanie Produktu v súlade s týmito Podmienkami. Prijatie vašej objednávky spoločnosťou 
MYSS nadobudne účinnosť, keď odošleme platný licenčný kľúč na e-mailovú adresu, ktorú ste 
zadali. Vaša vyššie uvedená elektronická zmluva so spoločnosťou MYSS je písomná zmluva. 
1.5. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa vašej objednávky, kontaktujte spoločnosť MYSS na 
adrese info@mysoccersystem.com a na čísle +36 30 5392803. 
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1. Cena produktu 

1.1. Používanie produktu od 25. marca 2020 do 31. júna 2020 je bezplatné. 

2. Zrušenie objednávky, zrušenie objednávky, vybavovanie reklamácií 

2.1. Pokiaľ nie je medzi vami a spoločnosťou MYSS dohodnuté inak, spoločnosť MYSS splní 
dohodu zaslaním licenčného kódu pre produkt, ktorý ste si objednali, tj produkt sprístupníte 
na použitie na obdobie uvedené v článku 1.1. 

2.2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od splnenia objednávky. 

Podobne, ak sa zmluva o poskytovaní služby začala (tj bola odoslaná elektronická licencia), 
máte právo ukončiť zmluvu bez uvedenia dôvodu do 14 dní od odoslania licencie. 

2.3. Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie / ukončenie, musíte poslať jasné 
vyhlásenie o svojom úmysle odvolať / ukončiť poštou spoločnosti My Soccer System 
Hungary Kft. 7624 Pécs, Fejér Lipót utca 3. 9. em. 26. na našu adresu alebo e-mailom na 
adresu info@mysoccersystem.com. 

2.4. Právne účinky odstúpenia od zmluvy / výpovede 

2.4.1. V prípade zrušenia alebo ukončenia platnosti sa kódy predloženej licencie zrušia. 

3. vybavovanie sťažností 

Inštaláciou, prevádzkou a prevádzkou softvéru Otázky o cenách a nákupoch môžete klásť 
nasledujúcimi spôsobmi: 

E-mailom: support@mysoccersystem.com a telefonicky na +36 30 5392803. 

4. Neautorizované produkty a ochrana značky 

4.1. Nesmiete upravovať, rozoberať ani rozoberať žiadne súčasti Produktu na účely 
distribúcie, prenosu, ďalšieho predaja ani na iné účely. Je výslovne zakázané oddeľovať 
produktový kľúč od pridruženého softvéru a prenášať produktový kľúč na akúkoľvek inú 
osobu na akýkoľvek účel bez výslovného výslovného súhlasu spoločnosti MYSS. 

Kódy v licenčnom liste nie sú prenosné na tretie strany. 

4.2. Softvér MYSS v Maďarsku je možné získať iba od našej spoločnosti. Ak má naša 
spoločnosť dôvodné podozrenie, že bol produkt zakúpený neautorizovaným spôsobom, naša 
spoločnosť nie je povinná poskytnúť vám technickú podporu produktu alebo inú zákaznícku 
podporu alebo vám umožní pokračovať v odbere. 

4.3. Spoločnosť MYSS si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia zakázať predplatné 
Produktu získaného prostredníctvom akéhokoľvek neautorizovaného zariadenia.  



 

3 
 

1. Ďalšie dôležité informácie 
 
1.1. MYSS zaručuje, že produkt sprístupníte s primeranou starostlivosťou a zručnosťami v 
primeranom čase av podstate v súlade s touto dohodou. MYSS neposkytuje žiadne ďalšie sľuby 
ani záruky týkajúce sa Produktov 
1.2. Obmedzená zodpovednosť. 
V rozsahu povolenom platným zákonom nezodpovedá nadobúdateľ licencie za žiadnu stratu na 
výnosoch alebo zisku, nevyužitú príležitosť na predaj, stratu údajov, náklady na získanie 
náhradného produktu (výrobkov) alebo služby (služby), stratu majetku alebo ujmy na zdraví, 
stratu podnikania. , strata obchodných informácií alebo akékoľvek zvláštne priame alebo 
nepriame, náhodné, ekonomické, hedžingové, trestné alebo následné škody, bez ohľadu na to, 
ako k škode došlo a či je to výsledkom zmluvy, úmyselného zneužitia úradnej moci, 
nedbanlivosti alebo inej zodpovednosti vznikli v dôsledku jeho použitia alebo nepoužiteľnosti, 
aj keď bol Nadobúdateľovi Licencie vopred upovedomený o možnosti vzniku takejto škody. 
Vylúčenie zodpovednosti nie je povolené zákonom, ale je obmedzené, preto je zodpovednosť 
Nadobúdateľa Licencie obmedzená na pôvodnú cenu Produktu (zadarmo, 0 HUF). 
1.3. záruka 
Na základe zmluvy, v ktorej majú strany vzájomné služby, je dlžník zodpovedný za chybné 
plnenie. 
Užívateľ je oprávnený požadovať opravu, pokiaľ nie je možné splniť zvolené právo na záruku 
za príslušenstvo, alebo ak nie je možné, aby bol povinný povinný 
Oprava sa musí vykonať v primeranom čase v záujme majiteľa práva, pričom sa musí zohľadniť 
povaha veci a jej zamýšľané použitie. 
1.4. Podrobnosti o záruke na spotrebný materiál: 
1.4.1. V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku na dodávky? 
V prípade nesprávneho vykonávania MYSS môžete uplatniť nárok na záruku voči spoločnosti 
v súlade s pravidlami občianskeho zákonníka. Ptk. jeho pravidlá boli opísané o jeden odsek 
skôr. 
1.4.2. Aké práva máte na základe žiadosti o záruku na spotrebný materiál? 
Môžete si vybrať z nasledujúcich nárokov na záruku na spotrebný materiál: 
O opravu môžete požiadať, pokiaľ nie je možné uspokojiť potrebu, ktorú ste si vybrali, alebo 
ak by vašej firme nevznikli neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s uspokojením vašej 
inej potreby. 
1.4.3. Aký je konečný termín na uplatnenie nároku na záruku? 
Poruchu musíte nahlásiť ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov po jej zistení. 
Majte však na pamäti, že vaše záručné práva už nemôžete uplatniť po uplynutí dvojročnej 
premlčacej doby od uzavretia zmluvy. 
1.4.4. Proti komu môžete uplatniť svoj nárok na záruku? 
Nárok na záruku za dodávku môžete uplatniť voči spoločnosti MYSS. 
1.4.5. Aké sú ďalšie podmienky na uplatnenie záručných práv? 
Ak do osvedčenia o tom, že produkt alebo služba bola poskytnutá spoločnosťou MYSS, 
neexistujú do šiestich mesiacov od splnenia reklamácie žiadne iné podmienky, ako je 
oznámenie vady na uplatnenie záruky. Avšak po šiestich mesiacoch odo dňa plnenia už ste 
povinní preukázať, že vada, ktorú ste identifikovali, už existovala v čase uskutočnenia. 
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1.1. záruky na výrobky 

1.1.1. V ktorých prípadoch môžete uplatniť svoje právo na záruku produktu? 

V prípade poruchy hnuteľnej veci (produktu) môžete uplatniť svoje práva na záruku alebo nároky na 
záruku za výrobok. 

1.1.2. Aké práva máte na základe žiadosti o záruku na produkt? 

Ako záruku na výrobok môžete požiadať iba o opravu chybného produktu. 

1.1.3. V akom prípade sa výrobok považuje za chybný? 

Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá 
vlastnosti špecifikované výrobcom. 

1.1.4. Aký je konečný termín na uplatnenie nároku na záruku na produkt? 

Nárok na záruku na výrobok môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. 
Po uplynutí tohto obdobia stratí tento nárok. 

1.1.5. Proti komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok? 

Nárok na záruku za výrobok môžete uplatniť iba voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci. V 
prípade uplatnenia záruky na produkt musíte preukázať vadu produktu 

6.5. MYSS si zachováva všetky vlastnícke práva k Produktom a / alebo Stránkam a všetky obchodné 
názvy, ochranné známky, servisné značky a ďalšie práva duševného vlastníctva spojené s výrobkami 
alebo sa na nich objavujúce. Nebudete odstraňovať, nečitateľne ani zakrývať žiadne oznámenia o 
autorských právach alebo ochranných známkach a / alebo legendy ani iné oznámenia o vlastníckych 
právach MYSS obsiahnuté v produktoch, obsiahnuté v produktoch alebo s nimi spojené. 

6.6. Vis Maior. MYSS nezodpovedá za neplnenie z dôvodu nepredvídaných okolností alebo príčin, ktoré 
sú mimo primeranej kontroly MYSS, vrátane činov najvyššej moci, vojny, povstania, embarga, činov 
civilných alebo vojenských orgánov, požiaru, povodní, nehôd, štrajkov, prepúšťanie alebo nedostatok 
dopravy, zariadení, paliva, energie, pracovnej sily alebo materiálov, ale neobmedzuje sa na ne. V prípade 
takéhoto oneskorenia môže byť MYSS zbavený výkonu, pokiaľ je z tohto dôvodu oneskorený alebo 
prekážaný. 

2. Kontaktné údaje dozorných orgánov 

Úrad pre hospodársku súťaž 

Adresa: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 

Telefón: 06 (1) 472 8900 

Webové stránky: www.gvh.hu 

3. Záverečné ustanovenia 

Vo veciach, ktoré tu nie sú upravené, Občiansky zákonník, 45/2014. (II.26.), Rovnako ako CVIII. 
Uplatňujú sa zákony a ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. 


