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Smlouva o užívání Portálu MBFS 

(dále také jen „smlouva“) 

Smluvní strany 

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 

se sídlem Praha 4, Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 149 45 

IČO: 639 97 240 

DIČ: CZ63997240 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39656 

zastoupena: jméno, funkce 

(dále jen „MBFS“) 

a 

jméno uživatele 

bytem [_____] 

r.č.: [_____] 

(dále jen „uživatel“) 

(MBFS a uživatel společně dále také jen „smluvní strany“) 

1. Úvodní ustanovení, zákazník, status uživatele, vznik smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností při poskytování služeb 

prostřednictvím zákaznického Portálu MBFS. „Portálem MBFS“ se rozumí internetová 

aplikace MBFS dostupná na adrese moje.mbfs.cz. MBFS je oprávněna změnit podobu a 

formát Portálu MBFS, jakož i adresu stránky, na níž je Portál MBFS umístěn.  

1.2 „Zákazníkem“ společnosti MBFS se rozumí osoba (jak fyzická, tak právnická), která je / 

bude smluvní stranou smlouvy uzavřené s MBFS, jejímž předmětem je užívání či financování 

pořízení vozidel (např. smlouvy o operativním leasingu, smlouvy o finančním leasingu, 

smlouvy o úvěru) a/nebo poskytování doplňkových služeb (např. sjednávání pojištění, 

servisní služby) (vše dále jen „obchodní smlouva“). 

1.3 Uživatelem může být pouze plně svéprávná fyzická osoba. Uživatel může mít v Portále 

MBFS následující „status“: 

a) „uživatel - fyzická osoba“, je-li / bude-li uživatel sám zákazníkem společnosti MBFS 

(tj. je-li / bude-li uživatel smluvní stranou obchodní smlouvy s MBFS); 

b) „uživatel - statutární orgán“, zastupuje-li uživatel zákazníka jako člen statutárního 

orgánu; 
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c) „uživatel - zmocněnec“, zastupuje-li uživatel zákazníka z jiného titulu než z titulu 

člena statutárního orgánu (tj. uzavírá-li obchodní smlouvu zejména na základě plné moci 

udělené zákazníkem, na základě prokury, zastoupení zaměstnancem); rozsah zástupčího 

oprávnění zahrnuje také přijímání sdělení souvisejících s obchodními smlouvami. 

Uživatel může mít více statusů uživatele. Uživatel může mít u jednoho zákazníka pouze jeden 

status. Uživatel může mít status zároveň u více zákazníků, např. uživatel - statutární orgán 

může mít status uživatel - statutární orgán pro všechny zákazníky, ve kterých působí jako 

člen statutárního orgánu. 

1.4 „Pověřenec“ je osoba bez oprávnění k uzavírání obchodních smluv, s oprávněním 

k jiným jednáním či operacím v Portále MBFS. Uživatel je oprávněn pověřenci nastavit, 

změnit nebo zrušit rozsah oprávnění pro užívání jednotlivých služeb Portálu MBFS či 

provádění právních jednání a operací souvisejících s obchodními smlouvami, je-li to v rámci 

užívání služeb Portálu MBFS umožněno. Takové nastavení je výhradně interní záležitostí 

uživatele a nebude mít jakékoliv právní účinky vůči MBFS. Na pověřence se přiměřeně 

vztahují veškeré povinnosti dle této smlouvy; uživatel je povinen zajistit, aby se pověřenec 

s těmito povinnostmi seznámil a aby je dodržoval. Pověřencem může být pouze plně 

svéprávná fyzická osoba. 

1.5 Přestane-li být uživatel zástupcem příslušného zákazníka, je povinen provést na Portále 

MBFS veškerá opatření související s touto změnou (tj. zrušit svůj status uživatel - statutární 

orgán či status uživatel - zmocněnec u příslušného zákazníka), nebo doložit tento stav MBFS 

a z autorizačního e-mailu požádat MBFS o provedení této změny.  

1.6 Tato smlouva vzniká (tj. je uzavřena) v okamžiku, kdy uživatel dokončí registraci do 

Portálu MBFS (článek 2.1).  

1.7 Je-li členem statutárního orgánu zákazníka právnická osoba, použije se tento článek 1. 

přiměřeně. 

2. Registrace a přihlášení do Portálu MBFS, ověření totožnosti (identity) uživatele 

2.1 Při registraci (první přihlášením) do Portálu MBFS je uživatel povinen zadat veškeré 

požadované údaje včetně údajů, které slouží pro ověřování totožnosti uživatele (autentizaci) 

a autorizaci uživatele k provádění právních jednání či operací na Portále MBFS (dále jen 

„autorizační prvky“). O úspěšném dokončení registrace je uživatel informován zobrazením 

příslušného hlášení v Portálu MBFS, popř. také zasláním potvrzení o úspěšné registraci na 

autorizační e-mail nebo autorizační telefon.  

2.2 Při registraci uživatele do Portálu MBFS zadává uživatel celé jméno, adresu trvalého 

pobytu, rodné číslo, případně jiné aktuálně požadované údaje, a autorizační prvky. 

2.3 Autorizační prvky jsou následující: 
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 „autorizační e-mail“ znamená e-mail zadaný uživatelem v rámci jeho registrace do 

Portálu MBFS . Autorizační e-mail bude MBFS evidovat ve své databázi a uživatel ho může 

změnit po ověření totožnosti uživatele. 

 „autorizační telefon“ znamená číslo mobilního telefonu zadané uživatelem v rámci 

jeho registrace do Portálu MBFS za účelem zasílaní autorizačních SMS-klíčů pro uskutečnění 

právních jednání či operací v rámci Portálu MBFS. Autorizační telefon bude MBFS evidovat ve 

své databázi a uživatel ho může změnit po ověření totožnosti uživatele. 

 „uživatelské jméno“ znamená identifikační jméno zvolené uživatelem při registraci do 

Portálu MBFS. Uživatelské jméno slouží k přihlašování uživatele jako přístupový prvek 

(přihlašovací údaj) do Portálu MBFS. 

 „přihlašovací heslo“ či jen „heslo“ znamená identifikační heslo zvolené uživatelem při 

registraci jako přístupový prvek (přihlašovací údaj) pro vstup uživatele do Portálu MBFS. 

 „PIN“ znamená identifikační číselný kód zvolený uživatelem při přihlášení do Portálu 

MBFS přes mobilní aplikaci. PIN lze nahradit otiskem prstu u mobilních zařízení, která tuto 

funkci podporují. 

 „autorizační klíč“ znamená jedinečný jednorázově použitelný alfanumerický kód 

zasílaný aplikací Portálu MBFS na autorizační telefon nebo autorizační e-mail nebo 

generovaný autorizačním tokenem. Autorizační klíč slouží k potvrzování právních jednání 

/operací prováděných přes Portál MBFS. „Autorizační token“ je elektronické zařízení nebo 

software pro generování autorizačních klíčů. 

2.4 Při změně autorizačního prvku s výjimkou autorizačního klíče může Portál MBFS 

vyžadovat autorizační klíč.  

2.5 Pro přihlášení do Portálu MBFS slouží autorizační prvky - uživatelské jméno, 

přihlašovací heslo, případně další aktuálně požadované údaje. Pro přihlášení do Portálu 

MBFS přes aktuálně dostupnou mobilní aplikaci lze případně také použít autorizační prvek 

PIN či další aktuálně používané postupy. Uživatel bere na vědomí, že při užívání Portálu 

MBFS prostřednictvím mobilní aplikace nemusí být dostupné všechny služby či funkce 

Portálu MBFS. 

2.6 MBFS je oprávněna kdykoliv ověřovat totožnost (identitu) uživatele včetně skutečností, 

zda je uživatel oprávněn zákazníka zastupovat, a skutečností týkajících se právní subjektivity 

zákazníka (vše dále jen „ověření totožnosti“), jakož i provádět kontrolu uživatele či 

zákazníka, kterého uživatel zastupuje, ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML 

zákon“) a splnění veškerých podmínek a povinností dle AML zákona. Za tímto účelem je 

uživatel povinen poskytnout MBFS veškeré požadované doklady, dokumenty a informace, 

jakož i dostavit se do sídla MBFS či na jiné místo určené společností MBFS (např. provozovna 
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dealerství) za účelem osobního ověření totožnosti. Na Portále MBFS je uvedeno, kde lze 

ověření totožnosti uskutečnit. Uživatel souhlasí s tím, že MBFS je oprávněna pro účely 

ověření totožnosti zákonnými způsoby ověřit správnost údajů a pravost dokladů, pořídit 

kopie dokladů a tyto kopie archivovat. MBFS neodpovídá za pravost, platnost a věcnou 

správnost dokladů, dokumentů či informací. MBFS je oprávněna odmítnout uzavření 

obchodní smlouvy, jakož i neposkytnout plnění dle obchodní smlouvy, nesplní-li uživatel 

povinnosti dle tohoto článku. 

2.7 Veškeré požadované informace a skutečnosti (včetně skutečností, které uživatel v 

Portále MBFS uvedl či které se týkají uživatele, pověřence a/nebo zákazníka) musí být 

pravdivé, úplné a vždy aktuální (tj. uživatel je povinen ihned provést změnu údajů, aby byly 

vždy aktuální). 

3. Rozsah služeb Portálu MBFS 

Rozsah služeb Portálu MBFS a oprávnění v rámci užívání služeb Portálu MBFS je zejména 

závislý na tom, zda byla ověřena totožnost uživatele, a na statusu uživatele. 

4. Komunikace prostřednictvím Portálu MBFS, právní jednání, doručování 

4.1 V Portálu MBFS lze provádět právní jednání či operace (včetně uzavírání obchodních 

smluv), které lze aktuálně prostřednictvím Portálu MBFS provést. V takovém případě je 

nutné řídit se pokyny, které jsou uvedeny na Portále MBFS. 

Veškerá prostřednictvím Portálu MBFS provedená právní jednání se považují za učiněná 

v písemné formě a podepsaná. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, aby byly služby Portálu 

MBFS použity jako prostředek komunikace na dálku za účelem uzavírání obchodních smluv a 

provádění dalších právních jednání či operací. 

Uživatel v rámci statusu uživatel - statutární orgán či statusu uživatel - zmocněnec zastupuje 

při právním jednání vždy zákazníka. Pokud zákazníka zastupuje při právním jednání více 

zástupců - uživatelů, je právní jednání zákazníkem učiněno až poté, co právní jednání za 

stanovených podmínek učiní všichni tito zástupci - uživatelé. 

4.2 MBFS je oprávněna určit podmínky pro provedení konkrétního právního jednání / 

konkrétní operace; zejména provedení / učinění právního jednání / operace může být 

podmíněno použitím autorizačního klíče. 

4.3 MBFS je oprávněna nahradit podpis osob oprávněných zastupovat MBFS tištěnými 

nebo mechanickými prostředky (například skenem nebo razítkem), a to včetně podpisu 

obchodních smluv. 

Právní jednání či písemnosti, oznámení či jiná sdělení týkající se této smlouvy a obchodní 

smlouvy včetně návrhu na uzavření obchodní smlouvy a přijetí návrhu na uzavření smlouvy 

(v této smlouvě vše také jen jako „sdělení“) mohou být uživateli, zákazníkovi a MBFS 
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doručovány prostřednictvím Portálu MBFS. Sdělení doručována uživateli či zákazníkovi 

společností MBFS jsou doručována do schránky dokumentů. „Schránkou dokumentů“ se 

rozumí část Portálu MBFS, ve které je ukládána dokumentace ohledně obchodních smluv 

včetně návrhů. Schránka dokumentů je trvalým nosičem dat. Možnost doručovat sdělení 

dalšími způsoby není dotčena. 

4.4 Sdělení uživateli a zákazníkovi jsou doručena okamžikem jejich uložení do schránky 

dokumentů. Uživatel se zavazuje sdělení ve schránce dokumentů pravidelně sledovat a s 

jejich obsahem se pravidelně seznamovat. O doručení písemnosti do schránky dokumentů 

může být uživatel informován zasláním zprávy na autorizační e-mail nebo autorizační 

telefon. 

4.5 Sdělení MBFS jsou doručena okamžikem, kdy aplikace Portálu MBFS vytvoří zprávu o 

jejich odeslání. O doručení sdělení bude uživatel informován zprávou na autorizační e-mail.  

4.6 MBFS je oprávněna ve schránce dokumentů odstraňovat neaktuální sdělení (včetně 

neaktuálních obchodních smluv či jejich návrhů). 

5. Povinnosti uživatele, odpovědnost 

5.1 Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o autorizačních prvcích a je povinen je 

chránit před zneužitím, ztrátou, poškozením a odcizením. Uživatel se zavazuje používat 

bezpečné heslo a bezpečný PIN. Uživateli je zakázáno umožnit přístup (přihlášení) do Portálu 

MBFS třetím osobám (s výjimkou pověřence). Uživatel je vždy povinen přijmout veškerá 

opatření, aby nedošlo ke zneužití autorizačních prvků a/nebo aplikace Portálu MBFS. 

MBFS nenese odpovědnost za újmu, která byla uživateli či zákazníkovi způsobena v důsledku 

zneužití autorizačních prvků a/nebo porušením povinností uživatele uvedených v této 

smlouvě. 

5.2 MBFS neposkytuje žádná ujištění ohledně funkčnosti a dostupnosti Portálu MBFS. 

Portál MBFS je poskytován v takovém stavu a s takovými funkcemi, jak je aktuálně dostupný 

na příslušné webové adrese. MBFS je oprávněna kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit 

přístupnost Portálu MBFS či dostupnost služeb poskytovaných v rámci Portálu MBFS. MBFS 

neodpovídá za újmu způsobenou přerušením, omezením, ukončením, nefunkčností či 

nedostupností Portálu MBFS. 

5.3 Uživatel nesmí používat Portál MBFS způsobem či k aktivitám, které jsou nebo by 

mohly být v rozporu s právními předpisy, oprávněnými zájmy MBFS a obecně uznávanými 

zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet. 

5.4 MBFS neodpovídá za případnou škodu způsobenou nefunkčností a/nebo zneužitím sítí 

elektronických komunikací (zejména síť internet, mobilní datová síť). 

5.5 Uživatel je povinen přistupovat do Portálu MBFS pouze s využitím technických 
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prostředků, které jsou přiměřeně zabezpečeny proti případnému zneužití. Uživatel je 

povinen informovat MBFS o veškerých poruchách, vadách, nefunkčnostech, výpadcích a 

obdobných skutečnostech týkajících se Portálu MBFS a jeho užívání, o kterých se dozvěděl. 

6. Blokace autorizačních prvků 

6.1 MBFS znemožní (zablokuje) způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě 

užívání příslušných autorizačních prvků, a to dočasně na dobu 1 hodiny od okamžiku blokace 

(dále jen „dočasná blokace“) nebo trvale, kdy po provedení blokace není možné stávající 

autorizační prvky uživatele (resp. některé z nich) nadále používat (dále jen „trvalá blokace“) 

(vše dále jen „blokace“).  

6.2 MBFS znemožní používání autorizačních prvků uživatele (resp. některých z nich) v 

následujících případech: 

 po pěti po sobě jdoucích nesprávných pokusech použití přihlašovacího hesla či PIN 

kódu (případně jiného / dalšího aktuálně požadovaného autorizačního prvku) nebo po pěti 

po sobě jdoucích nesprávných pokusech použití autorizačního klíče (bez ohledu na dobu, jež 

uplynula mezi jednotlivými neúspěšnými pokusy). MBFS po takovém uskutečněném pátém 

neúspěšném pokusu zablokuje používání autorizačních prvků uživatele dočasnou blokací; 

 uživatel či zákazník nahlásí případ zneužití, ztráty, poškození či odcizení kteréhokoliv 

autorizačního prvku, resp. podezření, že takový případ nastal. MBFS po takovém nahlášení 

zablokuje používání autorizačních prvků uživatele trvalou blokací; 

 uživatel či zákazník požádá o trvalou blokaci autorizačních prvků; 

 MBFS má právo nezávisle na výše uvedených případech provést bez jakýchkoliv 

následků dočasnou i trvalou blokaci autorizačních prvků z vlastní iniciativy, uzná-li to za 

nutné nebo vhodné, především v zájmu ochrany MBFS, Portálu MBFS, uživatele nebo 

zákazníka. 

6.3 MBFS automaticky odblokuje autorizační prvky zablokované dočasnou blokací po 

uplynutí jedné (1) hodiny od okamžiku jejich zablokování. Před uplynutím jedné (1) hodiny 

pouze na základě požadavku uživatele o obnovu hesla dle článku 6.4 této smlouvy. 

6.4 Při blokaci a/nebo v případě, že uživatel zapomene přihlašovací heslo či jiný autorizační 

prvek, je uživatel oprávněn zažádat MBFS o obnovu přihlašovacího hesla. Podmínkou pro 

obnovu přihlašovacího hesla je přístup uživatele k zadanému autorizačnímu e-mailu a 

autorizačnímu telefonu a/nebo autorizačnímu tokenu, přičemž o obnovu přihlašovacího 

hesla je možné zažádat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace Portálu MBFS, a to 

výběrem zde přednastavené volby (odkazu) pro zapomenuté přihlašovací heslo, nebo 

prostřednictvím pracovníka MBFS. Uživatel pro komunikaci s pracovníkem MBFS v souvislosti 

s přihlašovacím heslem musí uvést správné uživatelské jméno, případně i další údaje a 

autorizační prvky. 
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7. Změna smlouvy, ukončení smlouvy, omezení možnosti užívat služby či funkce Portálu 

MBFS 

7.1 MBFS je oprávněna navrhovat uživateli změny této smlouvy. O chystané změně bude 

MBFS uživatele informovat v Portálu MBFS nejpozději 1 měsíc před datem, kdy má změna 

nastat. Nové znění smlouvy, které nahradí stávající znění smlouvy, bude pro uživatele účinné 

v den, který MBFS v návrhu uvede. Uživatel je oprávněn navrhovanou změnu této smlouvy 

odmítnout. Jestliže tak uživatel neučiní nejpozději v poslední pracovní den před účinností 

změny této smlouvy, souhlasí s přijetím této změny (novým zněním této smlouvy). Jestliže 

uživatel změnu této smlouvy odmítne, platí následující: 

a) pro uživatele bude platit tato smlouva v stávajícím znění; nebo 

b) zanikají příslušná ustanovení této smlouvy či možnost užívat služby či funkce Portálu 

MBFS v rozsahu stanoveném společností MBFS, a to k poslednímu dni účinnosti stávajícího 

znění této smlouvy; nebo 

c) tato smlouva zaniká, a to k poslednímu dni účinnosti stávajícího znění této smlouvy; 

přičemž MBFS v návrhu na změnu této smlouvy uvede, jaký z případů uvedených výše pod 

písm. a), b) či c) v případě odmítnutí změny této smlouvy uživatelem nastane. 

7.2 Smlouva zaniká vedle případů uvedených v této smlouvě v následujících případech: 

a) výpovědí této smlouvy společností MBFS dle článku 7.3; 

b) výpovědí této smlouvy společností MBFS dle článku 7.4; 

c) výpovědí této smlouvy uživatelem dle článku 7.5; 

d) odstoupením uživatelem - spotřebitelem od této smlouvy dle článku 8. 

7.3 MBFS je oprávněna tuto smlouvu vypovědět a zrušit přístup uživatele do Portálu MBFS 

v následujících případech: 

a) nepřihlásí-li se uživatel do Portálu MBFS nejméně jeden rok, a to ke dni, kdy MBFS 

přístup do Portálu MBFS ukončí; 

b) poruší-li uživatel jakoukoliv povinnost nebo jakékoliv prohlášení uvedené v této 

smlouvě a/nebo v Portálu MBFS; 

c) vyjde-li najevo, že jakýchkoliv údaj o uživateli uvedený v této smlouvě či na Portále 

MBFS je neúplný, nepravdivý, nesprávný či zavádějící; 

d) uživatel jednal s MBFS v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy, zejména pak s předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; 

e) jsou-li splněny obě následující podmínky: 
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 uživatel nemá žádnou aktivní (neukončenou) obchodní smlouvu s MBFS; a 

 uživatel není oprávněn zastupovat zákazníka, který má aktivní (neukončenou) 

obchodní smlouvu s MBFS. 

Výpověď je účinná k okamžiku doručení. 

7.4 MBFS je oprávněna tuto smlouvu vypovědět a zrušit přístup uživatele do Portálu MBFS 

bez uvedení důvodů. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet od dne doručení 

výpovědi. 

7.5 Uživatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, jestliže jsou splněny obě následující 

podmínky: 

 uživatel nemá žádnou aktivní (neukončenou) obchodní smlouvu s MBFS; a 

 uživatel není oprávněn zastupovat zákazníka, který má aktivní (neukončenou) 

obchodní smlouvu s MBFS. 

Výpověď je účinná k okamžiku doručení. 

7.6 MBFS je oprávněna omezit možnost užívat veškeré služby či funkce Portálu MBFS, 

nastane-li některý z případů uvedených v článku 7.3.  

8. Sdělení spotřebiteli 

MBFS sděluje uživateli, který je spotřebitelem, (dále jen „spotřebitel“) následující informace: 

f) Náklady na prostředky komunikace na dálku související s uzavřením této smlouvy se 

neliší od základní sazby (tj. náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory 

apod. závisí na podmínkách operátora (cenách dodavatele), jehož služeb spotřebitel využívá; 

MBFS si neúčtuje žádné další poplatky). 

g) Spotřebitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu v souladu s § 

1829 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření. Totéž platí i pro změnu 

smlouvy. Spotřebitel uděluje MBFS souhlas, aby MBFS započalo s poskytováním služeb dle 

této smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení dle předchozí věty. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy či dodatku ke smlouvě musí spotřebitel 

o svém odstoupení informovat MBFS, formou podepsaného jednostranného právního 

jednání (dopisem) zaslaného na adresu sídla MBFS nebo prostřednictvím portálu MBFS (je-li 

tato funkce v rámci Portálu MBFS dostupná). Lhůta pro odstoupení se považuje za 

zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle MBFS oznámení, že od smlouvy či 

dodatku od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení smlouva či dodatek ke smlouvě zaniká 

(článek 7.1, poslední věta, se použije přiměřeně). 

Oznámení o odstoupení od smlouvy může znít následovně: „Oznamuji, že tímto odstupuji od 
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smlouvy / od dodatku ke smlouvě o užívání Portálu MBFS uzavřené dne [doplní se datum 

uzavření smlouvy]“. 

h) MBFS nemá žádné zvláštní způsoby mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.  

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy. Subjektem mimosoudního 

řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Informace o České obchodní inspekci a mimosoudním 

řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní 

inspekce www.coi.cz. 

i) Smlouva bude uložena v MBFS Portálu; MBFS tedy umožní spotřebiteli k ní přístup. 

j) Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce (popř. také v anglickém jazyce, je-li tato 

funkce v rámci Portálu MBFS dostupná). 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato smlouva vyžaduje písemnou formu. Smluvní strany konstatují, že písemná forma 

je zachována také v tomto případě, tj. uzavřením smlouvy prostřednictvím Portálu MBFS. 

Smlouva nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání a dohody mezi smluvními stranami 

týkající se užívání Portálu MBFS. Žádná vedlejší ústní ujednání k této smlouvě nebyla 

učiněna. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu. 

9.2 Veškeré právní vztahy ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

9.3 Poruší-li uživatel jakoukoliv svoji povinnost ze smlouvy, má MBFS právo výlučně dle 

svého uvážení zvolit takové postupy, které povedou či mohou vést k odstranění závadného 

stavu a k obnovení či možnosti obnovení původního stavu a/nebo takového stavu, který je 

smlouvou zamýšlen, aniž by byla MBFS povinna předem charakter a výši takovýchto nákladů 

s tímto postupem spojených odsouhlasit s uživatelem nebo o těchto nákladech uživatele 

předem informovat. Uživatel je povinen v takovémto případě nést veškeré finanční náklady, 

které v této souvislosti vzniknou MBFS, popř. jí použitým osobám. 

9.4 Nájemce uděluje svůj souhlas, aby MBFS zcela nebo částečně postoupil tuto smlouvu 

dle § 1895 a násl. občanského zákoníku na jakoukoli společnost z koncernu MBFS. 

9.5 Veškerá sdělení mohou být doručována za podmínek pro užívání Portálu MBFS 

prostřednictvím Portálu MBFS (článek 4.). 

MBFS je dále oprávněn veškerá sdělení zasílat prostřednictvím emailu či SMS zprávy na 

emailovou adresu či telefonní číslo uvedené v Portálu MBFS; v případě doručování 

prostřednictvím emailu může být sdělení zahrnuto jak přímo v textu emailu, tak v příloze 

emailu. Za den doručení se považuje den, kdy uživatel sdělení převzal, převzetí sdělení 

odmítl, popř. sedmý den ode dne odeslání sdělení na emailovou adresu či telefonní číslo, bez 

ohledu na to, zda se uživatel o odeslání dozvěděl, popř. den následující po dni, kdy se sdělení 
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vrátí (ať již z jakéhokoli důvodu) jako nedoručitelná zpět MBFS. 

Možnost doručovat sdělení dalšími způsoby není dotčena. V případě doručování s využitím 

provozovatele poštovních služeb se sdělení zasílají na adresy uvedené v obchodním rejstříku 

nebo na adresy uvedené v MBFS Portálu, popř. na adresu, kterou smluvní strana druhé 

smluvní straně sdělí. Za den doručení považuje den, kdy druhá smluvní strana písemnost 

převzala, převzetí písemnosti odmítla, popř. sedmý den ode dne uložení písemnosti pro 

druhou smluvní stranu u provozovatele poštovních služeb. 

Je-li písemnost druhé smluvní straně doručována více způsoby, má se za to, že tato 

písemnost byla doručena dnem, který jako první lze považovat za den doručení. 

9.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy částečně nebo úplně neplatné, 

neúčinné či zdánlivé, nebo pokud by některé ustanovení chybělo, není tím dotčena platnost 

či účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany jsou povinny případně neplatné, neúčinné, 

zdánlivé či chybějící ustanovení nahradit ustanovením, které by nejlépe vystihovalo 

hospodářský účel neplatného, neúčinného, zdánlivého či chybějícího ustanovení. Nedojde-li 

k dohodě, platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a 

hospodářskému účelu této smlouvy. 


