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KOPIE PRO PRODEJCE

TEXPACK
Smlouva o aktualizaci softwaru

IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN
ZÁKAZNÍK         PRODEJCE
Název Plné razítko prodejce

DIČ

Adresa PSČ Okres

Město Telefon

Fax Mobilní telefon E-mail

Datum uplynutí smlouvy (měsíc a rok)
Doba trvání 

smlouvy

12 měsíců 24 měsíců Ostatní/Specifikovat

 

Nová smlouva Další doplnění

ZPŮSOB AKTUALIZACE SLUŽEB VYŽADOVANÝCH SMLUVNÍ STRANOU
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY CAR
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY TRUCK
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY BIKE
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY AGRI
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY MARINE
KATEGORIE 
KONFORT

A B C A B C A B C A B C A B C B C

ZPŮSOB AKTUALIZACE
A: ZASLÁNÍ DVD
B: INTERNET
C: PODPORA PRODEJCE

POPIS SOFTWARU URČENÉHO PRO AKTUALIZACI A ROČNÍ POPLATEK
SÉRIOVÉ ČÍSLO KÓD SLUŽBY NÁZEV SLUŽBY

Poplatek dohodnutý za první období platnosti smlouvy (bez DPH)

Roční poplatek (od druhého roku - bez DPH)

 
Smluvní strany (dále také “Strany”) prohlašují, že společně dohodly a plně schvalují ustanovení uvedená ve smluvních podmínkách na zadní straně, a potvrzují, že obdržely originál smlouvy, 
řádně vyplněný a podepsaný.

....................................................  dne   ................................................
(Místo a datum podpisu)

               Prodejce                                                                                 Zákazník                   
                                                              

................................................................................                                        ................................................................................      
            (Razítko a podpis)                                      (Razítko a podpis)

V souladu s paragrafem 1341 italského občanského zákoníku výslovně souhlasím s následujícími podmínkami: 3) Doba trvání smlouvy, 5) Aktualizace poplatku, 8) Postoupení smlouvy, 
11) Platební neschopnost, 14) Spory.
                                                                                               Zákazník                    
                                                                  

                                         ................................................................................      
                                                      (Razítko a podpis)

ZÁKAZNÍK po přečtení informací v článku 15 smluvních podmínek poskytuje svůj souhlas, aby jeho vlastní údaje firma TEXA S.p.A. použila pro účely podle písmene b) a c) a/nebo aby byly sděleny 
třetím osobám, které vykonávají obchodní a propagační činnost pro marketingové účely, včetně zasílání názorného materiálu týkajícího se služeb a výrobků.

                                                                                               Zákazník                    
                                                                  

                                         ................................................................................      
                                                      (Razítko a podpis)



(2/2 KONEC)

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. STRANY
Strany této dohody (“Smlouvy”) jsou: 
Zákazník, jak je uveden výše, tj. subjekt vyžadující od prodejce služby TEXPACK (“služby”), a prodejce oprávněný firmou TEXA, jak je uveden výše, tj. subjekt, který zajišťuje zákazníkovi 
tyto služby po předvedení jejich vlastnosti a způsobu použití a který vystaví prodejní fakturu. 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je poskytování aktualizací programů ve vlastnictví firmy TEXA zákazníkovi po dobu trvání smlouvy, na základě samostatných licenčních dohod uvedených v políčku 
na první straně této smlouvy.
Zákazník se zavazuje instalovat dodané aktualizace, opravy a/nebo nové verze programů s tím, že v opačném případě by aktualizace mohla být zcela nebo částečně zbytečná nebo 
neúčinná.
Služby obsažené v poplatku TEXPACK jsou:
- Aktualizace aplikačních programů, když se provádí funkční vylepšení a rozšíření základního softwaru (operační systém), s nímž byly programy, poskytnuté firmou TEXA na základě 
uživatelské licence, nainstalovány.
- Aktualizace programů poskytnutých po případných legislativních, prováděcích nebo správních změnách. 
- Poskytnutí oprav nebo revizí programů zákazníkovi, vydaných z vlastního podnětu firmy TEXA v případě případných anomálií, chyb nebo závad.
Zákazník musí zaručit mlčenlivost o obsahu programů, jejich aktualizacích a případných změnách.
3. DOBA PLATNOSTI DOHODY
Hlavní smlouva, jakož i její následné doplňky, vstupuje v platnost prvním dnem měsíce uvedeného na první stránce a má platnost po dobu zvolenou zákazníkem. Při uplynutí platnosti se 
smlouva automaticky prodlužuje o rok nebo na jiné dohodnuté období, a tak z roku na rok (nebo z období na období), pokud nedojde k výpovědi s výpovědní lhůtou minimálně 60 dnů před 
uplynutím platnosti. Je-li zákazník účastníkem několika smluvních vztahů na předplatné, může se výpověď omezit také jenom na jednotlivé předplatné. Zákazník souhlasí s tím, že výpověď 
ve smyslu a s účinkem tohoto ustanovení může být sdělena přímo firmou TEXA S.p.A. jménem a v zastoupení prodejce. Předčasné ukončení smlouvy ze strany zákazníka před vypršením 
její platnosti nemá za následek vrácení poplatku zaplaceného za celé předpokládané období.
4. FAKTURACE
Faktura poplatku za aktualizace softwaru bude vystavena prodejce předem a s ohledem na ustanovení následujícího článku 5. 
5. AKTUALIZACE POPLATKU 
Cena ročního poplatku uvedeného v rámečku na první stránce se nezmění pro první období trvání smlouvy. Pro další roky si prodejce vyhrazuje právo aktualizovat cenu podle změn v ofi-
ciálním ceníku TEXA. V tomto případě prodejce uvědomí písemně zákazníka nejpozději tři měsíce před výročním termínem. Zákazník v případě nesouhlasu má možnost případně smlouvu 
vypovědět v rámci uvedeného termínu. Pokud zákazník dostane oznámení o změně ceny poplatku méně než tři měsíce před výroční lhůtou, má možnost vypovědět smlouvu i po termínu 
stanoveném smlouvou. Pokud je zákazník o změně poplatků informován ve chvíli obnovení smlouvy a/nebo při obdržení faktury předem za poplatek, má možnost vypovědět smlouvu do 7 
dnů od obdržení sdělení a/nebo faktury, která obsahuje změněný poplatek.
Cena poplatku neobsahuje případné daně podle daňových předpisů.
6. ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽBY
Aktualizace softwaru označené na první straně smlouvy budou poskytnuty jedním z následujících tří způsobů.
A: Zasláním DVD, které prodejce zašle zákazníkovi a které obsahuje aktualizace pro programy označené v políčku na první straně této smlouvy.
Zásilka obsahuje: 
1) nosič DVD obsahující aktualizaci;
2) pokyny k instalaci aktualizace.
Zásilka bude doručena smluvním kurýrem prodejce a její náklady budou hrazeny příjemcem.
B: Prostřednictvím internetového připojení mezi zákazníkem a centrálním informačním systém poskytovaným firmou TEXA. V takovém případě musí mít zákazník k dispozici hardware a 
přípojky potřebné k připojení. Náklady spojené s internetovým připojením nebo telefonickým spojením vyžadovaným pro aktualizaci jsou k tíži zákazníka.
C: Služba bude poskytnuta v sídle prodejce a bude zahrnovat instalaci aktualizace na paměťové médium přístroje obsahujícího program, provedenou technickým servisem prodejce. 
Každá smluvní strana se může kdykoli rozhodnout pro změnu způsobu poskytování služeb sdělením nového rozhodnutí druhé straně písemnou formou.  
Poskytování předmětné služby aktualizace softwaru může být přerušeno, omezeno nebo pozastaveno, zcela nebo částečně, bez předchozího upozornění nebo náhrady v případě, že 
zákazník provedl činnosti zakázané platnými zákony/předpisy a/nebo měl neetické chování, což znamená jakoukoli i jen potenciálně škodlivou činnost proti prodejci TEXA a/nebo TEXA 
S.p.A., vlastníka programů. 
7. ODPOVĚDNOST 
Prodejce se zříká jakékoliv odpovědnosti za problémy spojené s selháním nebo špatnou činností telefonického nebo internetového spojení. Zákazník prohlašuje, že má odborné znalosti, 
aby mohl odpovědně využívat informace a údaje obsažené v softwaru a v aktualizacích poskytovaných na základě této smlouvy. Zákazník si je rovněž vědom, že tyto údaje nemusí být 
vyčerpávající, a že by měly být použity k doplnění vlastních odborných znalostí.
8. POSTOUPENÍ SMLOUVY 
V případě ukončení smluvního vztahu o autorizovaném prodeji a poskytování služeb pro výrobky TEXA mezi firmou TEXA S.p.A. a prodejcem z jakéhokoliv důvodu se uděluje firmě TEXA 
právo jmenovat a nechat přistoupit k této smlouvě jiného prodejce TEXA s účinností od data přijetí sdělení zákazníkem. Práva a povinnosti vyplývající z doby před přistoupením budou k tíži 
předchozího prodejce. Zákazník od nynějška souhlasí s postoupením této smlouvy z prodejce TEXA na jiného prodejce určeného firmou TEXA S.p.A.
9. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
Zákazník se zavazuje přečíst si informace poskytnuté prodejcem týkající se technických specifikací hardwaru a pozorně dodržovat pokyny o činnosti služby poskytované podle smlouvy. 
Zákazník se zavazuje ohlásit a popsat firmě TEXA/prodejci případné vady nebo chyby zjištěné během užívání softwarových programů, aniž by se tím nějak omezovala práva na případné 
rady, které by vyvolaly zlepšení programů. Takto upravené programy tedy zůstávají ve výlučném vlastnictví firmy TEXA.
10. ZMĚNY ADRESY
Zákazník má povinnost informovat předem prodejce o případné změně adresy s uvedením nové adresy faxem nebo doporučeným dopisem.
11. PLATEBNÍ NESCHOPNOST
Pokud faktury za dodávky nebudou zaplaceny v předpokládané době splatnosti, bude prodejce zproštěn jakéhokoliv smluvního vztahu a může se rozhodnout o ukončení poskytování 
služby. Zákazník však musí zaplatit poměrnou část služeb doposud využívaných, aniž by tím byla dotčena jakákoli žádost o náhradu případných dalších škod způsobených prodejci.
12. DODÁNÍ AKTUALIZACÍ
Prodejce se zavazuje dodávat zákazníkovi aktualizace předpokládané podle této smlouvy po celou dobu platnosti smlouvy a způsoby uvedenými v předcházejícím článku 6.
13. KOMUNIKACE 
Veškerá komunikace mezi prodejcem a zákazníkem vztahující se k této smlouvě musí být zasílána doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem na adresy a čísla uvedené na první straně.
14. SPORY
Tato smlouva se řídí italským právem. Pro případné spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, je příslušný italský soud v místě sídla prodejce.
15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podle paragrafu 13 legislativního nařízení č. 196/2003 informujeme, že osobní údaje poskytnuté zákazníkem budou zpracovány prodejcem a firmou TEXA S.p.A. v papírové, elektronické 
a telekomunikační formě pro následující účely:
a) pro smluvní a zákonné požadavky;
b) pro analýzu trhu, marketingové činnosti, statistiky a pro efektivnější obchodní řízení;
c) pro zasílání prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS reklamního a propagačního materiálu o budoucích obchodních iniciativách a pro oznámení nových produktů, služeb a nabídky 
i třetích stran, vztahujících se vždy k automobilovému průmyslu a dopravě. S ohledem na účely pod bodem a) upřesňujeme, že poskytnutí Vašich údajů je povinné ze zákona, kde případné 
odmítnutí bude mít za následek nemožnost provedení této smlouvy; zatímco pro účely podle písmena b) a c) je poskytnutí dobrovolné, proto Vás žádáme o výslovné poskytnutí souhlasu 
(podpisem na první stránce) s upřesněním, že případné odmítnutí souhlasu nebude mít vliv na předmětné činnosti v rámci této smlouvy. S výjimkou komunikace a rozšiřování pro splnění 
zákonných a mluvních povinností budou Vaše údaje sděleny v Itálii v souladu s výše uvedenými účely těmto externím subjektům: banky a ostatní finanční zprostředkovatelé pro plnění 
spojená s obchodním vztahem (např. platby), odborníci, konzultanti a servisní společnosti a případně advokátní kanceláře a společnosti vymáhající pohledávky. Budete mít právo na výkon 
všech práv podle paragrafu 7 legislativního nařízení č. 196/2003 zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: privacy@texa.com. Správcem údajů je TEXA S.p.A., Via 1 maggio 9, 
Monastier di Treviso (TV). Pro další informace o ochraně osobních údajů odkazujeme na link www.texa.it/privacy.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato smlouva projednává práva a povinnosti smluvních stran týkající se této smlouvy. Jakákoli jiná písemná a/nebo ústní dohoda mezi stranami je neplatná a nahrazená touto smlouvou. 
Jakákoli změna smluvních podmínek a termínů, které jsou zde uvedeny, musí být vždy písemnou formou, jinak není platná. 
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11 TEXPACK
Smlouva o aktualizaci softwaru

IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN
ZÁKAZNÍK         PRODEJCE
Název Plné razítko prodejce

DIČ

Adresa PSČ Okres

Město Telefon

Fax Mobilní telefon E-mail

Datum uplynutí smlouvy (měsíc a rok)
Doba trvání 

smlouvy

12 měsíců 24 měsíců Ostatní/Specifikovat

 

Nová smlouva Další doplnění

ZPŮSOB AKTUALIZACE SLUŽEB VYŽADOVANÝCH SMLUVNÍ STRANOU
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY CAR
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY TRUCK
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY BIKE
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY AGRI
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY MARINE
KATEGORIE 
KONFORT

A B C A B C A B C A B C A B C B C

ZPŮSOB AKTUALIZACE
A: ZASLÁNÍ DVD
B: INTERNET
C: PODPORA PRODEJCE

POPIS SOFTWARU URČENÉHO PRO AKTUALIZACI A ROČNÍ POPLATEK
SÉRIOVÉ ČÍSLO KÓD SLUŽBY NÁZEV SLUŽBY

Poplatek dohodnutý za první období platnosti smlouvy (bez DPH)

Roční poplatek (od druhého roku - bez DPH)

 
Smluvní strany (dále také “Strany”) prohlašují, že společně dohodly a plně schvalují ustanovení uvedená ve smluvních podmínkách na zadní straně, a potvrzují, že obdržely originál smlouvy, 
řádně vyplněný a podepsaný.

....................................................  dne   ................................................
(Místo a datum podpisu)

               Prodejce                                                                                 Zákazník                   
                                                              

................................................................................                                        ................................................................................      
            (Razítko a podpis)                                      (Razítko a podpis)

V souladu s paragrafem 1341 italského občanského zákoníku výslovně souhlasím s následujícími podmínkami: 3) Doba trvání smlouvy, 5) Aktualizace poplatku, 8) Postoupení smlouvy, 
11) Platební neschopnost, 14) Spory.
                                                                                               Zákazník                    
                                                                  

                                         ................................................................................      
                                                      (Razítko a podpis)

ZÁKAZNÍK po přečtení informací v článku 15 smluvních podmínek poskytuje svůj souhlas, aby jeho vlastní údaje firma TEXA S.p.A. použila pro účely podle písmene b) a c) a/nebo aby byly sděleny 
třetím osobám, které vykonávají obchodní a propagační činnost pro marketingové účely, včetně zasílání názorného materiálu týkajícího se služeb a výrobků.

                                                                                               Zákazník                    
                                                                  

                                         ................................................................................      
                                                      (Razítko a podpis)

KOPIE PRO ZÁKAZNÍKA
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SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. STRANY
Strany této dohody (“Smlouvy”) jsou: 
Zákazník, jak je uveden výše, tj. subjekt vyžadující od prodejce služby TEXPACK (“služby”), a prodejce oprávněný firmou TEXA, jak je uveden výše, tj. subjekt, který zajišťuje zákazníkovi 
tyto služby po předvedení jejich vlastnosti a způsobu použití a který vystaví prodejní fakturu. 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je poskytování aktualizací programů ve vlastnictví firmy TEXA zákazníkovi po dobu trvání smlouvy, na základě samostatných licenčních dohod uvedených v políčku 
na první straně této smlouvy.
Zákazník se zavazuje instalovat dodané aktualizace, opravy a/nebo nové verze programů s tím, že v opačném případě by aktualizace mohla být zcela nebo částečně zbytečná nebo 
neúčinná.
Služby obsažené v poplatku TEXPACK jsou:
- Aktualizace aplikačních programů, když se provádí funkční vylepšení a rozšíření základního softwaru (operační systém), s nímž byly programy, poskytnuté firmou TEXA na základě 
uživatelské licence, nainstalovány.
- Aktualizace programů poskytnutých po případných legislativních, prováděcích nebo správních změnách. 
- Poskytnutí oprav nebo revizí programů zákazníkovi, vydaných z vlastního podnětu firmy TEXA v případě případných anomálií, chyb nebo závad.
Zákazník musí zaručit mlčenlivost o obsahu programů, jejich aktualizacích a případných změnách.
3. DOBA PLATNOSTI DOHODY
Hlavní smlouva, jakož i její následné doplňky, vstupuje v platnost prvním dnem měsíce uvedeného na první stránce a má platnost po dobu zvolenou zákazníkem. Při uplynutí platnosti se 
smlouva automaticky prodlužuje o rok nebo na jiné dohodnuté období, a tak z roku na rok (nebo z období na období), pokud nedojde k výpovědi s výpovědní lhůtou minimálně 60 dnů před 
uplynutím platnosti. Je-li zákazník účastníkem několika smluvních vztahů na předplatné, může se výpověď omezit také jenom na jednotlivé předplatné. Zákazník souhlasí s tím, že výpověď 
ve smyslu a s účinkem tohoto ustanovení může být sdělena přímo firmou TEXA S.p.A. jménem a v zastoupení prodejce. Předčasné ukončení smlouvy ze strany zákazníka před vypršením 
její platnosti nemá za následek vrácení poplatku zaplaceného za celé předpokládané období.
4. FAKTURACE
Faktura poplatku za aktualizace softwaru bude vystavena prodejce předem a s ohledem na ustanovení následujícího článku 5. 
5. AKTUALIZACE POPLATKU 
Cena ročního poplatku uvedeného v rámečku na první stránce se nezmění pro první období trvání smlouvy. Pro další roky si prodejce vyhrazuje právo aktualizovat cenu podle změn v ofi-
ciálním ceníku TEXA. V tomto případě prodejce uvědomí písemně zákazníka nejpozději tři měsíce před výročním termínem. Zákazník v případě nesouhlasu má možnost případně smlouvu 
vypovědět v rámci uvedeného termínu. Pokud zákazník dostane oznámení o změně ceny poplatku méně než tři měsíce před výroční lhůtou, má možnost vypovědět smlouvu i po termínu 
stanoveném smlouvou. Pokud je zákazník o změně poplatků informován ve chvíli obnovení smlouvy a/nebo při obdržení faktury předem za poplatek, má možnost vypovědět smlouvu do 7 
dnů od obdržení sdělení a/nebo faktury, která obsahuje změněný poplatek.
Cena poplatku neobsahuje případné daně podle daňových předpisů.
6. ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽBY
Aktualizace softwaru označené na první straně smlouvy budou poskytnuty jedním z následujících tří způsobů.
A: Zasláním DVD, které prodejce zašle zákazníkovi a které obsahuje aktualizace pro programy označené v políčku na první straně této smlouvy.
Zásilka obsahuje: 
1) nosič DVD obsahující aktualizaci;
2) pokyny k instalaci aktualizace.
Zásilka bude doručena smluvním kurýrem prodejce a její náklady budou hrazeny příjemcem.
B: Prostřednictvím internetového připojení mezi zákazníkem a centrálním informačním systém poskytovaným firmou TEXA. V takovém případě musí mít zákazník k dispozici hardware a 
přípojky potřebné k připojení. Náklady spojené s internetovým připojením nebo telefonickým spojením vyžadovaným pro aktualizaci jsou k tíži zákazníka.
C: Služba bude poskytnuta v sídle prodejce a bude zahrnovat instalaci aktualizace na paměťové médium přístroje obsahujícího program, provedenou technickým servisem prodejce. 
Každá smluvní strana se může kdykoli rozhodnout pro změnu způsobu poskytování služeb sdělením nového rozhodnutí druhé straně písemnou formou.  
Poskytování předmětné služby aktualizace softwaru může být přerušeno, omezeno nebo pozastaveno, zcela nebo částečně, bez předchozího upozornění nebo náhrady v případě, že 
zákazník provedl činnosti zakázané platnými zákony/předpisy a/nebo měl neetické chování, což znamená jakoukoli i jen potenciálně škodlivou činnost proti prodejci TEXA a/nebo TEXA 
S.p.A., vlastníka programů. 
7. ODPOVĚDNOST 
Prodejce se zříká jakékoliv odpovědnosti za problémy spojené s selháním nebo špatnou činností telefonického nebo internetového spojení. Zákazník prohlašuje, že má odborné znalosti, 
aby mohl odpovědně využívat informace a údaje obsažené v softwaru a v aktualizacích poskytovaných na základě této smlouvy. Zákazník si je rovněž vědom, že tyto údaje nemusí být 
vyčerpávající, a že by měly být použity k doplnění vlastních odborných znalostí.
8. POSTOUPENÍ SMLOUVY 
V případě ukončení smluvního vztahu o autorizovaném prodeji a poskytování služeb pro výrobky TEXA mezi firmou TEXA S.p.A. a prodejcem z jakéhokoliv důvodu se uděluje firmě TEXA 
právo jmenovat a nechat přistoupit k této smlouvě jiného prodejce TEXA s účinností od data přijetí sdělení zákazníkem. Práva a povinnosti vyplývající z doby před přistoupením budou k tíži 
předchozího prodejce. Zákazník od nynějška souhlasí s postoupením této smlouvy z prodejce TEXA na jiného prodejce určeného firmou TEXA S.p.A.
9. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
Zákazník se zavazuje přečíst si informace poskytnuté prodejcem týkající se technických specifikací hardwaru a pozorně dodržovat pokyny o činnosti služby poskytované podle smlouvy. 
Zákazník se zavazuje ohlásit a popsat firmě TEXA/prodejci případné vady nebo chyby zjištěné během užívání softwarových programů, aniž by se tím nějak omezovala práva na případné 
rady, které by vyvolaly zlepšení programů. Takto upravené programy tedy zůstávají ve výlučném vlastnictví firmy TEXA.
10. ZMĚNY ADRESY
Zákazník má povinnost informovat předem prodejce o případné změně adresy s uvedením nové adresy faxem nebo doporučeným dopisem.
11. PLATEBNÍ NESCHOPNOST
Pokud faktury za dodávky nebudou zaplaceny v předpokládané době splatnosti, bude prodejce zproštěn jakéhokoliv smluvního vztahu a může se rozhodnout o ukončení poskytování 
služby. Zákazník však musí zaplatit poměrnou část služeb doposud využívaných, aniž by tím byla dotčena jakákoli žádost o náhradu případných dalších škod způsobených prodejci.
12. DODÁNÍ AKTUALIZACÍ
Prodejce se zavazuje dodávat zákazníkovi aktualizace předpokládané podle této smlouvy po celou dobu platnosti smlouvy a způsoby uvedenými v předcházejícím článku 6.
13. KOMUNIKACE 
Veškerá komunikace mezi prodejcem a zákazníkem vztahující se k této smlouvě musí být zasílána doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem na adresy a čísla uvedené na první straně.
14. SPORY
Tato smlouva se řídí italským právem. Pro případné spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, je příslušný italský soud v místě sídla prodejce.
15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podle paragrafu 13 legislativního nařízení č. 196/2003 informujeme, že osobní údaje poskytnuté zákazníkem budou zpracovány prodejcem a firmou TEXA S.p.A. v papírové, elektronické 
a telekomunikační formě pro následující účely:
a) pro smluvní a zákonné požadavky;
b) pro analýzu trhu, marketingové činnosti, statistiky a pro efektivnější obchodní řízení;
c) pro zasílání prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS reklamního a propagačního materiálu o budoucích obchodních iniciativách a pro oznámení nových produktů, služeb a nabídky 
i třetích stran, vztahujících se vždy k automobilovému průmyslu a dopravě. S ohledem na účely pod bodem a) upřesňujeme, že poskytnutí Vašich údajů je povinné ze zákona, kde případné 
odmítnutí bude mít za následek nemožnost provedení této smlouvy; zatímco pro účely podle písmena b) a c) je poskytnutí dobrovolné, proto Vás žádáme o výslovné poskytnutí souhlasu 
(podpisem na první stránce) s upřesněním, že případné odmítnutí souhlasu nebude mít vliv na předmětné činnosti v rámci této smlouvy. S výjimkou komunikace a rozšiřování pro splnění 
zákonných a mluvních povinností budou Vaše údaje sděleny v Itálii v souladu s výše uvedenými účely těmto externím subjektům: banky a ostatní finanční zprostředkovatelé pro plnění 
spojená s obchodním vztahem (např. platby), odborníci, konzultanti a servisní společnosti a případně advokátní kanceláře a společnosti vymáhající pohledávky. Budete mít právo na výkon 
všech práv podle paragrafu 7 legislativního nařízení č. 196/2003 zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: privacy@texa.com. Správcem údajů je TEXA S.p.A., Via 1 maggio 9, 
Monastier di Treviso (TV). Pro další informace o ochraně osobních údajů odkazujeme na link www.texa.it/privacy.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato smlouva projednává práva a povinnosti smluvních stran týkající se této smlouvy. Jakákoli jiná písemná a/nebo ústní dohoda mezi stranami je neplatná a nahrazená touto smlouvou. 
Jakákoli změna smluvních podmínek a termínů, které jsou zde uvedeny, musí být vždy písemnou formou, jinak není platná. 
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11TEXPACK
Smlouva o aktualizaci softwaru

IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN
ZÁKAZNÍK         PRODEJCE
Název Plné razítko prodejce

DIČ

Adresa PSČ Okres

Město Telefon

Fax Mobilní telefon E-mail

Datum uplynutí smlouvy (měsíc a rok)
Doba trvání 

smlouvy

12 měsíců 24 měsíců Ostatní/Specifikovat

 

Nová smlouva Další doplnění

ZPŮSOB AKTUALIZACE SLUŽEB VYŽADOVANÝCH SMLUVNÍ STRANOU
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY CAR
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY TRUCK
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY BIKE
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY AGRI
KATEGORIE

DIAGNOSTIKY MARINE
KATEGORIE 
KONFORT

A B C A B C A B C A B C A B C B C

ZPŮSOB AKTUALIZACE
A: ZASLÁNÍ DVD
B: INTERNET
C: PODPORA PRODEJCE

POPIS SOFTWARU URČENÉHO PRO AKTUALIZACI A ROČNÍ POPLATEK
SÉRIOVÉ ČÍSLO KÓD SLUŽBY NÁZEV SLUŽBY

Poplatek dohodnutý za první období platnosti smlouvy (bez DPH)

Roční poplatek (od druhého roku - bez DPH)

Prodejce zašle podepsanou kopii smlouvy firmě TEXA SpA - poskytovateli služeb - s platností kupní objednávky podle podmínek uvedených ve stávající Smlouvě o autorizovaném prodeji a 
servisním středisku pro výrobky TEXA. Rozumí se, že ceny účtované prodejci firmou TEXA jsou stejné jako v ceníku a jsou uvedeny v eurech.
Smluvní strany (dále také “Strany”) prohlašují, že společně dohodly a plně schvalují ustanovení uvedená ve smluvních podmínkách na zadní straně, a potvrzují, že obdržely originál smlouvy, 
řádně vyplněný a podepsaný.

....................................................  dne   ................................................
(Místo a datum podpisu)

               Prodejce                                                                                 Zákazník                   
                                                              

................................................................................                                        ................................................................................      
            (Razítko a podpis)                                      (Razítko a podpis)

V souladu s paragrafem 1341 italského občanského zákoníku výslovně souhlasím s následujícími podmínkami: 3) Doba trvání smlouvy, 5) Aktualizace poplatku, 8) Postoupení smlouvy, 
11) Platební neschopnost, 14) Spory.
                                                                                               Zákazník                    
                                                                  

                                         ................................................................................      
                                                      (Razítko a podpis)

ZÁKAZNÍK po přečtení informací v článku 15 smluvních podmínek poskytuje svůj souhlas, aby jeho vlastní údaje firma TEXA S.p.A. použila pro účely podle písmene b) a c) a/nebo aby byly sděleny 
třetím osobám, které vykonávají obchodní a propagační činnost pro marketingové účely, včetně zasílání názorného materiálu týkajícího se služeb a výrobků.

                                                                                               Zákazník                    
                                                                  

                                         ................................................................................      
                                                      (Razítko a podpis)



(2/2 KONEC)

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. STRANY
Strany této dohody (“Smlouvy”) jsou: 
Zákazník, jak je uveden výše, tj. subjekt vyžadující od prodejce služby TEXPACK (“služby”), a prodejce oprávněný firmou TEXA, jak je uveden výše, tj. subjekt, který zajišťuje zákazníkovi 
tyto služby po předvedení jejich vlastnosti a způsobu použití a který vystaví prodejní fakturu. 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je poskytování aktualizací programů ve vlastnictví firmy TEXA zákazníkovi po dobu trvání smlouvy, na základě samostatných licenčních dohod uvedených v políčku 
na první straně této smlouvy.
Zákazník se zavazuje instalovat dodané aktualizace, opravy a/nebo nové verze programů s tím, že v opačném případě by aktualizace mohla být zcela nebo částečně zbytečná nebo 
neúčinná.
Služby obsažené v poplatku TEXPACK jsou:
- Aktualizace aplikačních programů, když se provádí funkční vylepšení a rozšíření základního softwaru (operační systém), s nímž byly programy, poskytnuté firmou TEXA na základě 
uživatelské licence, nainstalovány.
- Aktualizace programů poskytnutých po případných legislativních, prováděcích nebo správních změnách. 
- Poskytnutí oprav nebo revizí programů zákazníkovi, vydaných z vlastního podnětu firmy TEXA v případě případných anomálií, chyb nebo závad.
Zákazník musí zaručit mlčenlivost o obsahu programů, jejich aktualizacích a případných změnách.
3. DOBA PLATNOSTI DOHODY
Hlavní smlouva, jakož i její následné doplňky, vstupuje v platnost prvním dnem měsíce uvedeného na první stránce a má platnost po dobu zvolenou zákazníkem. Při uplynutí platnosti se 
smlouva automaticky prodlužuje o rok nebo na jiné dohodnuté období, a tak z roku na rok (nebo z období na období), pokud nedojde k výpovědi s výpovědní lhůtou minimálně 60 dnů před 
uplynutím platnosti. Je-li zákazník účastníkem několika smluvních vztahů na předplatné, může se výpověď omezit také jenom na jednotlivé předplatné. Zákazník souhlasí s tím, že výpověď 
ve smyslu a s účinkem tohoto ustanovení může být sdělena přímo firmou TEXA S.p.A. jménem a v zastoupení prodejce. Předčasné ukončení smlouvy ze strany zákazníka před vypršením 
její platnosti nemá za následek vrácení poplatku zaplaceného za celé předpokládané období.
4. FAKTURACE
Faktura poplatku za aktualizace softwaru bude vystavena prodejce předem a s ohledem na ustanovení následujícího článku 5. 
5. AKTUALIZACE POPLATKU 
Cena ročního poplatku uvedeného v rámečku na první stránce se nezmění pro první období trvání smlouvy. Pro další roky si prodejce vyhrazuje právo aktualizovat cenu podle změn v ofi-
ciálním ceníku TEXA. V tomto případě prodejce uvědomí písemně zákazníka nejpozději tři měsíce před výročním termínem. Zákazník v případě nesouhlasu má možnost případně smlouvu 
vypovědět v rámci uvedeného termínu. Pokud zákazník dostane oznámení o změně ceny poplatku méně než tři měsíce před výroční lhůtou, má možnost vypovědět smlouvu i po termínu 
stanoveném smlouvou. Pokud je zákazník o změně poplatků informován ve chvíli obnovení smlouvy a/nebo při obdržení faktury předem za poplatek, má možnost vypovědět smlouvu do 7 
dnů od obdržení sdělení a/nebo faktury, která obsahuje změněný poplatek.
Cena poplatku neobsahuje případné daně podle daňových předpisů.
6. ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽBY
Aktualizace softwaru označené na první straně smlouvy budou poskytnuty jedním z následujících tří způsobů.
A: Zasláním DVD, které prodejce zašle zákazníkovi a které obsahuje aktualizace pro programy označené v políčku na první straně této smlouvy.
Zásilka obsahuje: 
1) nosič DVD obsahující aktualizaci;
2) pokyny k instalaci aktualizace.
Zásilka bude doručena smluvním kurýrem prodejce a její náklady budou hrazeny příjemcem.
B: Prostřednictvím internetového připojení mezi zákazníkem a centrálním informačním systém poskytovaným firmou TEXA. V takovém případě musí mít zákazník k dispozici hardware a 
přípojky potřebné k připojení. Náklady spojené s internetovým připojením nebo telefonickým spojením vyžadovaným pro aktualizaci jsou k tíži zákazníka.
C: Služba bude poskytnuta v sídle prodejce a bude zahrnovat instalaci aktualizace na paměťové médium přístroje obsahujícího program, provedenou technickým servisem prodejce. 
Každá smluvní strana se může kdykoli rozhodnout pro změnu způsobu poskytování služeb sdělením nového rozhodnutí druhé straně písemnou formou.  
Poskytování předmětné služby aktualizace softwaru může být přerušeno, omezeno nebo pozastaveno, zcela nebo částečně, bez předchozího upozornění nebo náhrady v případě, že 
zákazník provedl činnosti zakázané platnými zákony/předpisy a/nebo měl neetické chování, což znamená jakoukoli i jen potenciálně škodlivou činnost proti prodejci TEXA a/nebo TEXA 
S.p.A., vlastníka programů. 
7. ODPOVĚDNOST 
Prodejce se zříká jakékoliv odpovědnosti za problémy spojené s selháním nebo špatnou činností telefonického nebo internetového spojení. Zákazník prohlašuje, že má odborné znalosti, 
aby mohl odpovědně využívat informace a údaje obsažené v softwaru a v aktualizacích poskytovaných na základě této smlouvy. Zákazník si je rovněž vědom, že tyto údaje nemusí být 
vyčerpávající, a že by měly být použity k doplnění vlastních odborných znalostí.
8. POSTOUPENÍ SMLOUVY 
V případě ukončení smluvního vztahu o autorizovaném prodeji a poskytování služeb pro výrobky TEXA mezi firmou TEXA S.p.A. a prodejcem z jakéhokoliv důvodu se uděluje firmě TEXA 
právo jmenovat a nechat přistoupit k této smlouvě jiného prodejce TEXA s účinností od data přijetí sdělení zákazníkem. Práva a povinnosti vyplývající z doby před přistoupením budou k tíži 
předchozího prodejce. Zákazník od nynějška souhlasí s postoupením této smlouvy z prodejce TEXA na jiného prodejce určeného firmou TEXA S.p.A.
9. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
Zákazník se zavazuje přečíst si informace poskytnuté prodejcem týkající se technických specifikací hardwaru a pozorně dodržovat pokyny o činnosti služby poskytované podle smlouvy. 
Zákazník se zavazuje ohlásit a popsat firmě TEXA/prodejci případné vady nebo chyby zjištěné během užívání softwarových programů, aniž by se tím nějak omezovala práva na případné 
rady, které by vyvolaly zlepšení programů. Takto upravené programy tedy zůstávají ve výlučném vlastnictví firmy TEXA.
10. ZMĚNY ADRESY
Zákazník má povinnost informovat předem prodejce o případné změně adresy s uvedením nové adresy faxem nebo doporučeným dopisem.
11. PLATEBNÍ NESCHOPNOST
Pokud faktury za dodávky nebudou zaplaceny v předpokládané době splatnosti, bude prodejce zproštěn jakéhokoliv smluvního vztahu a může se rozhodnout o ukončení poskytování 
služby. Zákazník však musí zaplatit poměrnou část služeb doposud využívaných, aniž by tím byla dotčena jakákoli žádost o náhradu případných dalších škod způsobených prodejci.
12. DODÁNÍ AKTUALIZACÍ
Prodejce se zavazuje dodávat zákazníkovi aktualizace předpokládané podle této smlouvy po celou dobu platnosti smlouvy a způsoby uvedenými v předcházejícím článku 6.
13. KOMUNIKACE 
Veškerá komunikace mezi prodejcem a zákazníkem vztahující se k této smlouvě musí být zasílána doporučeným dopisem, faxem nebo e-mailem na adresy a čísla uvedené na první straně.
14. SPORY
Tato smlouva se řídí italským právem. Pro případné spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, je příslušný italský soud v místě sídla prodejce.
15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podle paragrafu 13 legislativního nařízení č. 196/2003 informujeme, že osobní údaje poskytnuté zákazníkem budou zpracovány prodejcem a firmou TEXA S.p.A. v papírové, elektronické 
a telekomunikační formě pro následující účely:
a) pro smluvní a zákonné požadavky;
b) pro analýzu trhu, marketingové činnosti, statistiky a pro efektivnější obchodní řízení;
c) pro zasílání prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS reklamního a propagačního materiálu o budoucích obchodních iniciativách a pro oznámení nových produktů, služeb a nabídky 
i třetích stran, vztahujících se vždy k automobilovému průmyslu a dopravě. S ohledem na účely pod bodem a) upřesňujeme, že poskytnutí Vašich údajů je povinné ze zákona, kde případné 
odmítnutí bude mít za následek nemožnost provedení této smlouvy; zatímco pro účely podle písmena b) a c) je poskytnutí dobrovolné, proto Vás žádáme o výslovné poskytnutí souhlasu 
(podpisem na první stránce) s upřesněním, že případné odmítnutí souhlasu nebude mít vliv na předmětné činnosti v rámci této smlouvy. S výjimkou komunikace a rozšiřování pro splnění 
zákonných a mluvních povinností budou Vaše údaje sděleny v Itálii v souladu s výše uvedenými účely těmto externím subjektům: banky a ostatní finanční zprostředkovatelé pro plnění 
spojená s obchodním vztahem (např. platby), odborníci, konzultanti a servisní společnosti a případně advokátní kanceláře a společnosti vymáhající pohledávky. Budete mít právo na výkon 
všech práv podle paragrafu 7 legislativního nařízení č. 196/2003 zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu: privacy@texa.com. Správcem údajů je TEXA S.p.A., Via 1 maggio 9, 
Monastier di Treviso (TV). Pro další informace o ochraně osobních údajů odkazujeme na link www.texa.it/privacy.
16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato smlouva projednává práva a povinnosti smluvních stran týkající se této smlouvy. Jakákoli jiná písemná a/nebo ústní dohoda mezi stranami je neplatná a nahrazená touto smlouvou. 
Jakákoli změna smluvních podmínek a termínů, které jsou zde uvedeny, musí být vždy písemnou formou, jinak není platná. 
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