Terms and Conditions

Obchodní podmínky

Rights and obligations of the User and the Operator, especially the rights and
obligations resulting from the Contract of Purchase entered into between
the Operator, as the seller, and the User , as the purchaser, are governed
pursuant to Section 1751 (1) of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, by the
following business terms and conditions (hereinafter referred to as “Terms and
Conditions”).

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a
povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem jako
prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím, se v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řídí těmito obchodními
podmínkami (dále jen “Obchodní podmínky”).
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Definitions

1.1

In these Terms and Conditions:

1.1.1 The computer program (internet application) accessible on the Internet
via the URL of www.displaay.net is hereinafter referred to as “E-shop”. The
main functionality of the E-shop is to enable viewing, selection and purchase of
Goods by the User.
1.1.2 The contract of purchase and sale concluded pursuant to Section 2079
et seq. of the Civil Code is hereinafter referred to as “Contract of Purchase”.
This Contract of Purchase is entered into by the Operator (seller), and the User
(purchaser) through the E-shop.
1.1.3 The part of the E-shop generated automatically through the activation of
respective functions (addition or removal of Goods and/or modification of the
selected Goods) by the User in the user interface of the E-shop is hereinafter
referred to as “Shopping Cart”.
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Definice

1.1

V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 “E-shop” znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je
dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.displaay.net,
jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání Zboží Uživatelem;
1.1.2 “Kupní smlouva” znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl.
Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a
Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
1.1.3 “Nákupní košík” znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná
aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském
prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou
množství vybraného Zboží;
1.1.4 “Občanský zákoník” znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v účinném znění;

1.1.4 Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended, is hereinafter referred
to as “Civil Code”.

1.1.5 “Provozovatel” znamená Martin Vácha (Displaay), IČO: 76179095, s
místem podnikání U Libeňského pivovaru 2442/6, 180 00, Praha 8 – Libeň,
Česká republika;

1.1.5 Martin Vácha (Displaay), Id. Nr. 76179095, with the place of business at U
Lbeňského pivovaru 2442/6, 180 00 Praha 8, Czech Republic, is hereinafter
referred to as “Operator”.

1.1.6 “Spotřebitel” znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
uzavírá Kupní mlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.6 A person (User) who enters into the Contract of Purchase with the
Operator outside their business and/or employment activities, and/or
who deals with the Operator in any other way, is hereinafter referred to as
“Consumer”.

1.1.7 “Uživatel” znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která
užívá E-shop;

1.1.7 Any legal or natural person using the E-shop is hereinafter referred to as
“User”.

1.1.8 “Zboží” znamená písmový software (nebo-li fonty) nabízený
Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu spolu s licencí k
užití;

1.1.8 The font software offered by the Operator for sale to the User through
the E-shop, including the license of use, is hereinafter referred to as “Goods”.
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2

2.1
Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytování Zboží/
služeb a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván
e-mailem jako odkaz ke stažení zabaleného souboru. Uživatel má tři (3) pokusy
ke stažení obsahu.

Pre-contractual representations

2.1
The Operator concludes agreements about providing goods/services,
and agreements based on which copyrighted digital content is supplied by
email as a hyperlink to a compressed file. The User has three (3) attempts at
downloading the content.

Informace pro Spotřebitele před uzavřením Kupní smlouvy

2.2 Uživatelské rozhraní E-shopu obsahuje informace o objednávaném
Zboží/službách (jejich označení a popis jejich hlavních vlastností), včetně
uvedení jejich cen.

2.2 The E-shop includes information about the offered gods/services (its
specification and character), as well as purchase price information.

2.3 Ohledně ceny Zboží/služeb a nákladů na dopravu a dalších poplatků
platí, že:

2.3 For price of the Goods/Services, shipping costs and other fees, the
following conditions apply:

V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence
sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.

In license agreements for an indefinite time period, the license fee covers the
whole period for which the license is granted, if not stated otherwise.

Ceny poskytovaného Zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na
webu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
Veškeré transakce probíhají v eurech (EUR).

The quoted price of the Goods, services and the licensed content on the
website includes VAT and all other statutory fees. All transactions are made in
Euros.
The agreed price does not cover any charges, fees or other costs charged
by third parties in relation to the payment of the agreed price. Any and all such
costs are covered solely by the User.
2.4 If the Consumer withdraws from the agreement, they are responsible for any
costs connected with the return of the Goods, and, if the agreement is entered
into remotely and the Goods cannot be returned using the standard mailing
service due to their nature, for the return costs as such.
2.5 If the agreement concerns digital content not supplied on tangible media,
the Consumer gives their express consent to receiving the content before the
end of the statutory withdrawal period after purchase.
2.6 The Consumer is responsible for any decrease in value of the Goods
caused by handling the Goods in any other way than is necessary for examining
the nature and characteristics of the Goods, including functionality.
2.7
In case of any issues, Consumers may contact Operator’s customer
service representative free of charge at xyz@displaay.net. Czech Trade
Inspection Authority, with its registered seat Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, Id. No. 000 20 869, www.coi.cz, addresses out-of-court disputes of the
consumers in the manner and under the conditions defined by the respective
legislation.

Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny,
které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti
se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
2.4 V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Spotřebitel náklady
spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím
prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2.5 V případě, že předmětem Kupní smlouvy bude dodání digitálního obsahu,
který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s
tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od
Kupní smlouvy.
2.6 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku
nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s
povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.7
V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na
příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy
xyz@displaay.net. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz
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The process of concluding the Contract of Purchase

3

Proces uzavření Kupní smlouvy

3.1
The Operator makes an offer to the User for entering into a Contract of
Purchase through the E-shop. The offer is made by the Operator by displaying
the ‘Buy’ button in the user interface of the E-shop.

3.1
Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní
smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je
zobrazení tlačítka s označením “Buy“ v uživatelském rozhraní E-shopu.

3.2 The user places the selected Goods into the basket, has an opportunity
to review the asket´s content and fills in the order form and accepts these terms
and Conditions.

3.2 Uživatel nejprve vybere Zboží do Nákupního košíku, překontroluje jeho
obsah, dále vyplní objednávkový formulář a přijme tyto Obchodní podmínky.
Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy
podle předchozího odstavce těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele
se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením “Payment“. Před odesláním
objednávky Provozovateli je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky Uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.3.3

Clicking the ‘Payment’ button is deemed to be an unreserved acceptance
of the offer for the Contract of Purchase made by the Operator according
to the previous paragraph of these Terms and Conditions. Prior to the final
acceptance of the order, the User may review and update information in the
order.
The Contract of Purchase is concluded as soon as the information about
the User clicking the button in terms of the previous paragraphs reaches the
server on which the E-shop is installed and the Operator sends to the User a
confirmation email confirming the acceptance of the order to the email address
specified by the User in the E-shop order form. .
3.5 The Contract of Purchase is concluded upon the delivery of the order
acceptance sent by the Operator to the email address of the user.
3.6 The User commits themselves to enter true and complete details in the
respective text fields in the user interface of the E-shop, especially their email
address, personal details and shipping address (if applicable). The User takes
into account that the Operator will consider all entered data to be complete and
accurate, and that the Operator is not entitled to verify them.
3.7
The User acknowledges that all Goods displayed in the user interface of
the E-shop are intended for illustrative purposes only, and the Operator is not
obligated to conclude a Contract of Purchase regarding the displayed Goods.
The Section 1732(2) of the Civil Code does not apply.
3.8 The User agrees to the use means of distance communication for the
conclusion of the Contract of Purchase. Costs associated with the use of
the means of distance communication for the conclusion of the Contract of
Purchase (Internet charges, phone charges) are born by the User, as these do
not differ form standard charges.
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Contract of Purchase

4.1
By concluding the Contract of Purchase, the following provisions come
into effect:

3.4 Kupní smlouva je uzavřena po té, kdy elektronická informace o
kliknutí na tlačítko “Payment“ ve smyslu předchozích odstavců Uživatelem
dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop, a
Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu potvrzující přijetí objednávky, a
to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském
prostředí E-shopu.
3.5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky
zaslané Provozovatelem Uživateli, a to na adresu elektronické pošty Uživatele.
3.6 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském
prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou
emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere
na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za
správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
3.7
Uživatel bere na vědomí, že veškeré Zboží prezentované v rámci
uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není
povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
Občanského zákoníku se nepoužije.
3.8 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se hradí Uživatel sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
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Kupní smlouva

4.1

Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 The User purchases Goods from the Operator which had been
previously selected by the User in the user interface of the E-shop by adding to
the Shopping cart in the quantity selected and/or set by the User therein. The
User commits themselves to pay the price which is quoted for the Goods in the
user interface of the E-shop.

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v
uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství,
které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí
E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, která
je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 The Operator is entitled to withdraw from the Contract of Purchase at
any time before the Goods are shipped to the User for any reason or without
stating the reason. Notification of failure to supply the purchased Goods
communicated by Operator to the User is also deemed to be a withdrawal from
the Contract of Purchase. In this case the Operator will return the purchase
price to the User without any undue delay, to the account specified by the User.

4.1.2 Provozovatel má právo až do okamžiku odeslání Zboží Uživateli od
Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele
spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat. V
takovém případě vrátí Provozovatel Uživateli kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Uživatelem.

4.1.3 The Operator is entitled to request an additional confirmation of the order
from the User at any time. Until the order is confirmed by the User as requested
by the Operator, Operator may delay shipment of Goods to the User.

4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné
potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky,
je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

4.1.4 The Operator does not requires from the User payment of any deposits
or similar payments. This does not prejudice the obligation of the User to pay the
purchase price.

4.1.4 Provozovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto nejsou dotčena ustanovení těchto Obchodních podmínek ohledně
povinnosti Uživatele uhradit kupní cenu Zboží.

4.1.5 The User is entitled to select a method of payment for the purchase price
of the Goods from the options listed in the user interface of the E-shop, and, if
applicable, choose to make other payments to the Operator (by credit or debit
cards, bank transfer or PayPal transaction).

4.1.5 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském
prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další
peněžitá plnění Provozovateli (kreditní nebo debetní kartou, příp. bankovním
převodem nebo PayPal platba).

4.1.6 Should any payment option contain the information about costs for
making such payment, the User is required to cover these costs in full as
displayed in the user interface of the E-shop for the selected payment option.

4.1.6 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na
provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové
platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.7 In non-cash payments, the purchase price is deemed to be paid by
the User as soon as the respective amount is credited to the Operator’s bank
account.

4.1.7 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu
splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.8 The purchase price does not include any charges, fees or other costs
charged by the third parties in relation to the payment of the purchase price for
the Goods. Any and all such costs are covered solely by the User.
4.1.9 The Operator reserves the right of ownership to the Goods specified in
the Contract of Purchase until the purchase price for the Goods has been paid
in full by the User.
4.1.10 The Operator commits themselves to supply the Goods to the User
within a reasonable period from the moment the Contract of Purchase is
concluded. Any and all delivery times for the Goods displayed in the user
interface of the E-shop are indicative estimates only.
4.1.11 The Operator will send an electronic tax receipt / invoice to the User
to the email address entered by the User when placing the order in the user
interface of the E-shop.
4.1.12 The Operator provides warranty for the Goods to the User for the whole
warranty period provided that a warranty period is specified for the Goods
in the user interface of the E-shop, while any such warranty only applies to
Consumers.

4.1.8 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné
odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v
souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně
náklady Uživatele.
4.1.9 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem
Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
4.1.10 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě
od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v
uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.11 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické
podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do
Uživatelského prostředí E-shopu.
4.1.12 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem
Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem
převzetí daného Zboží Uživatelem.

4.1.13 The User is entitled to withdraw from the Contract of Purchase and to
claim improper performance at the registered seat or place of business of the
Operator. Warranty claim is deemed to have been made upon the receipt of the
faulty Goods by the Operator from the User.
4.1.14 The risk of damage or loss of the Goods specified in the Contract of
Purchase passes to the User (Consumer) as soon as the Goods in question are
accepted by the User.

4.1.13 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem
Kupní smlouvy přechází na Uživatele, kterým není Spotřebitelem, momentem
převzetí daného Zboží Uživatelem.
4.1.14 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba
uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu
uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro
Spotřebitele.

4.1.15 Unless these Terms and Conditions specify that the User cannot
withdraw from the Contract of Purchase, the User who is a consumer, has in
accordance with the provision of Section 1826 (1) of the Civil Code, the right
to withdraw from the Contract of Purchase without giving any reason, within
a period of fourteen 14) days after the delivery of the Goods. In the event that
the subject of the Contract of Purchase concerns the order of several types of
Goods or the delivery of several parts, this period runs from the date of delivery
of the last order of the Goods. The withdrawal from the Contract of Purchase
must be sent to the Operator within the time limit specified in this paragraph. In
order to withdraw from the Contract of Purchase, the User (consumer) may use
the template provided by the Operator available on this link and on the end of
this document. The Operator shall confirm to the User in writting, without undue
delay, the acceptance of the withdrawal notice.

4.1.15 Nejedná-li se o případ uvedený v těchto Obchodních podmínkách,
kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Uživatel, který je Spotřebitelem v
souladu s ustanovením § 1826 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní
smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí
zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo
dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky
Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě
uvedené v tomto odstavci. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Uživatel –
Spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Provozovatelem dostupný na
tomto odkaze a nakonci tohoto dokumentu. Provozovatel potvrdí Uživateli bez
zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.

4.1.16 The User (consumer) acknowledges that, according to the provisions of
Section 1837 of the Civil Code, the right to withdraw from the the Contract of
Purchase does not, inter alia, apply in case of:

- o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Uživatele nebo pro
jeho osobu,

- the delivery of the Goods, which has been modified according to the wishes of
the User,
- the delivery of Goods in closed packaging, which the User had removed from
the package and it cannot be returned for hygienic reasons,
- the delivery of a sound or image recording or a computer program if its original
packaging had been opened,
- delivery of digital content if it has not been delivered on a physical medium
and has been delivered with the prior express consent of the User before the
expiration of the withdrawal period and the Operator has communicated to the
User that he has no right to withdraw from the Contract of Purchase prior to the
entering into the Contract of Purchase.
4.1.17 In the event of withdrawal from the Contract of Purchase under these
Terms and Conditions, the Contract of Purchase shall terminate ex tunc.
The Goods must be returned to the Operator within 14 (fourteen) days from
the withdrawal from the Contract of Purchase by the User. In the event of
withdrawal from the Contract of Purchase , the User shall bear the costs
associated with the return of the Goods and, in the case of a contract concluded
by means of distance communication, the cost of returning the Goods if such
Goods cannot be returned by their normal postal route.
4.1.18 In the event of withdrawal from the Contract of Purchase under these
Terms and Conditions, the Operator shall refund the funds received from the
User within 14 (fourteen) days of withdrawal from the Contract of Purchase by
the User in the same manner as these had been accepted by the Operator from
the User.
4.1.19 The right to compensation of any damages caused to the Goods may be
unilaterally set off by the Operator against the User's claim for repayment of the
purchase price.

4.1.16. Uživatel, který je Spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837
Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy:

- o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Uživatel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového
programu, pokud porušil jejich původní obal,
- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči
a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím
lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Provozovatel před uzavřením Kupní
smlouvy sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
Kupní smlouvy.
4.1.17 V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle těchto Obchodních
podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli
vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Uživatelem.
V případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Uživatel náklady spojené s
navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže
být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.1.18 V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle těchto Obchodních
podmínek vrátí Provozovatel peněžní prostředky přijaté od Uživatele do čtrnácti
(14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Uživatelem, a to stejným způsobem,
jakým je Provozovatel od Uživatele přijal.
4.1.19 Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Provozovatel oprávněn
jednostranně započíst proti nároku Uživatele na vrácení kupní ceny.
4.1.20 Práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele
na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se
považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

4.1.20 The risk of damage or loss of the Goods specified in the Contract of
Purchase passes to the User (non-Consumer) as soon as the Goods in question
are accepted by the User.
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5.2 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel
neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do
doby, než budou dané podklady dodány.

Claims code

5.1
After the Goods have been downloaded from the download link received
after the purchase, neither exchanges nor returns can be made. Should an
unexpected problem occur, you are advised to contact the Operator by email.
5.2 The progress of the period for handling claims shall be halted if complete
supporting evidence to the claim has not been supplied to the Operator; the
progress of the period shall not be resumed until such evidence is supplied.
5.3 The right to claim improper performance does not apply to the damage
caused by or resulting from unprofessional installation, operation or use,
especially when the Goods are used in conditions other than directly stipulated
in the documentation supplied with the Goods.
5.4 The Operator will only provide compensation for the Goods to the User in
case of the Goods not performing as described in the supplied documentation,
provided that any such claim is made within thirty (30) days from the purchase,
and that the faults and errors are clearly listed in the supporting evidence to the
claim. The claim can be resolved either by providing a replacement of the font
software or by returning the purchase price. To make any such claim, the Goods
need to be returned along with the proof of purchase and with the license of use
to the Goods.
5.5 You hereby give your express consent to the fact that the use of the
Goods is at your own risk.
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Limitations

6.1
The Operator does not warrant that the Goods in question will work
indefinitely or flawlessly. The Goods are not resistant to the errors made by the
User, and are not made for or designated for use in the environments where
use of the Goods could lead to deaths, bodily injuries, property damages or to
serious physical and/or ecological disasters.

Reklamační řád

5.1
Jakmile bylo Zboží staženo z odkazu, který obdržíte, nemůže být vráceno
nebo vyměněno. Pokud se vyskytne neočekávaný problém, kontaktujte
Provozovatel e-mailem.

5.3 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže
nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném
zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které
neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
5.4 Provozovatel vynahradí Uživateli Zboží pouze v případě, že Zboží
nefuguje v souladu s poskytnutou dokumentací a to za předpokladu, že
jakýkoli takový nárok bude předložen do třiceti (30) dnů od zakoupení Zboží
a to s patřičnou dokumentací, ve které je jasně a zřetelně uvedena chyba či
nefunkčnost zakoupeného Zboží. Řešením je výměna softwaru písma nebo
vrácení kupní ceny. Chcete-li tento nárok uplatnit, musíte vrátit Zboží spolu s
kopií dokladu o prodeji a poskytnutou licenci na užívání Zboží.
5.5 Tímto výslovně souhlasíte s tím, že používání Zboží je na vaše vlastní
riziko.
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Omezená záruka

6.1
Provozovatel nezaručuje, že fungování tohoto druhu Zboží bude věčné
nebo bezchybné. Zboží není tolerantní k chybám Uživatele a není určeno ani
vyrobeno pro používání tam, kde by jeho použití mohlo vést k úmrtí, zranění
osob, škodám na majetku, nebo vážné fyzické nebo ekologické škodě.

6.2 On no account will the Operator be liable to you or third parties for
contractual or unlawful actions (including negligence) or for any other losses,
including financial or economical losses or business interruption, resulting from
the use of the Goods, even if prior notice had been given to the Operator.
6.3 On no account will the Operator’s liability to the User exceed the
purchase price paid for the Goods.
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Use of the E-shop

7.1
The Operator hereby grants the User a non-exclusive license to use the
E-shop in the manner designated by these Terms and Conditions.
7.2
The Operator is entitled to modify the E-shop, i.e. its technical solution
and/or user interface.
7.3
The Operator is entitled to limit or interrupt the operation of the E-shop
for the time necessary to maintain or fix the E-shop, and to do so for any other
reason at the discretion of the Operator or third parties.
7.4
While using the E-shop, the User is obligated to observe laws and
regulations of the Czech Republic and the European Community. Should they
fail to do so, Users will be required to compensate the Operator or third parties
in full for any and all losses resulting from their behavior.
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Statements made by the Operator

8.1
The Operator hereby declares that all records in their electronic system
(E-shop) are reliable, systematic and chronological, and that they are protected
against unauthorized modifications.
8.2 As a result of a technical error, the E-shop may display a purchase
price for the Goods which is inadequate to the standard price for the Goods
in the market, in which case the Operator is not obliged to supply the Goods in
question for the displayed price. Instead, the Operator will contact the User and
notifies him of the actual purchase price of the Goods, and the User will choose
whether they accept the actual purchase price. Should they refuse to accept
the new price, the Contract of Purchase is revoked.
8.3 The User takes into account that the photographs of the Goods in the
E-shop may be illustrative or give a misleading impression due to their rendering
in the User’s device. Therefore, the User is required to study the complete
description of the Goods, and to contact the Operator in case of any doubts.
8.4 The Operator is not bound by any codes of conduct in relation to the User
in accordance with the provisions of Section 1826 (1) e) of the Civil Code.
8.5 The provisions of these Terms and Conditions are an integral part of the
Contract of Purchase. The Contract of Purchase and the Terms and Conditions
are prepared in Czech and English. The Contract of Purchase can be concluded
in both Czech and English. In the case of differences between the two language
versions, the Czech version shall prevail.
8.6 The Appendix to these Terms and Conditions is a template form for
withdrawal from the Contract of Purchase.
8.7 Contact details of the Operator for delivery and communication with
the User: address of the Operator's premises: U Libeňského pivovaru 2442/6,
180 00, Praha 8 - Libeň, Czech Republic, e-mail address xyz@displaay.net,
telephone +420 608 450 545.
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Governing law

9.1
These Terms and Conditions, as well as Contracts of Purchases, are
governed by Czech law, especially by the Civil Code.
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Effective date

10.1

These Terms and Conditions come into effect on 26/6/2018.

6.2 Za žádných okolností není Provozovatel vůči vám nebo jiným stranám
odpovědný za smluvní nebo deliktní jednání (včetně nedbalosti) nebo
jiné náhodné škody, včetně ztrát zisků, úspor nebo přerušení podnikání, v
důsledku použití Zboží, i když je o takových možnostech předem Provozovatel
informován.
6.3 Odpovědnost Provozovatele k Uživateli nesmí v žádném případě
překročit původní kupní cenu Zboží.
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Užívání E-shopu

7.1
Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu
způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
7.2
Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo
uživatelské rozhraní.
7.3
Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či
přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy
E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
7.4
Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní
předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by
takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v
plném rozsahu.
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Prohlášení Provozovatele

8.1
Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto
elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a
posloupně a jsou chráněny proti změnám.
8.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní
ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na
trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za
zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu
daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní
cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
8.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být
ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích
převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel
povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností
kontaktovat Provozovatele.
8.4 Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
8.5 Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní
smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce a v anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce i
v anglickém jazyce. V případě rozdílů mezi oběma jazykovými verzemi, je
rozhodující verze česká.
8.6 Přílohu těchto Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro
odstoupení od Kupní smlouvy.
8.7 Kontaktní údaje Provozovatele pro doručování a komunikaci s
Uživatelem: adresa provozovny prodávajícího: U Libeňského pivovaru 2442/6,
180 00, Praha 8 – Libeň, Česká republika, adresa elektronické pošty xyz@
displaay.net, telefon +420 608 450 545.
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Rozhodné právo

9.1
Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem
České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
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Účinnost

10.1

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 26/6/2018.

Personal Data
Protection Guideline

Zásady ochrany
osobních údajů

This Personal Data Protection Guideline sets the way how we use and protect your
personal data that is provided to us in connection with the use of this webpage
http://displaay.net/ (hereinafter only “Website”). The personal data controller is
Martin Vácha, with its seat at U Libeňského pivovaru 2442/6, 180 00, Prague 8 –
Libeň, Czech Republic, Id. No.: 76179095 (hereinafter only “Data Controller”). Data
Controller undertakes to ensure security of your personal data. All your personal
data may only be used in compliance with this Personal Data Protection Guideline.
Data Controller is entitled to amend this Personal Data Protection Guideline from
time to time by updating it on the Website.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a
chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové
stránky http://displaay.net/ (dále jen „Webová stránka”). Správcem osobních údajů
je Martin Vácha, se sídlem U Libeňského pivovaru 2442/6, 180 00, Praha 8 – Libeň,
IČO: 76179095 (dále jako „Správce“). Veškeré Vaše osobní údaje mohou být
použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je
oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací
na Webové stránce.

By giving us your personal data, you are granting us your consent with the
processing and administration of the provided data for the purposes and under the
conditions defined below. If you do not agree to your personal data being used in
accordance with these Personal Data Protection Guideline, please do not forward
your personal data to us through the Website. All your personal data that we shall
receive from you shall be gathered, saved and used in compliance with relevant
legal regulations, in particular with Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) 2016/679 of 27th April 2016 (General Data Protection Regulation,
hereinafter only “the Regulation”) and Act no. 101/2000 Coll., on Personal Data
Protection as amended (hereinafter only “the Act”).
What we collect
Data Controller collects and processes the following personal data:
•
Identification data, including in particular: name, surname, username,
title,
•
Contact data, including  residency and invoicing address, email, phone
no.;
•
Payment and transaction data include: bank and payment details,
order history, payments and receivables
•
Technical data, these data include in particular: information about your
visits Website and resources from which you have joined it
•
Profile data includes, in particular, your account access password and
order history, your interests, preferences, data about the services and products
you request, feedback, the history of your interaction within the Website.
Why we process your data?
The main reason we process your personal information is to manage your
customer account for our services so we can provide you with the services and
products you have expressed interest in (including administration and payment in
the event of an order) and to ensure constantly increase the quality of our services
For what purpose and based on what title do we process your personal data?

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, berete na vědomí, že tyto mohou
být zpracovány a spravovány k účelům a za podmínek stanovených níže. Pokud
nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito
zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje
prostřednictvím Webové stránky. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás
obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními
předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako
„Zákon“).
Co shromažďujeme?
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:
•
Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení,
uživatelské jméno, titul,
•
Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: korespondenční /
fakturační adresu, email, telefonní číslo;
•
Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a
platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
•
Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich
návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili;
•
Profilové údaje tyto údaje zejména zahrnují:  Vaše heslo pro přístup do
zákaznického účtu a historii objednávek, Vaše zájmy, preference, údaje týkající se
služeb a produktů, které u nás poptáváte, zpětnou vazbu, historii Vaší interakce v
rámci Webové stránky.
Důvody zpracování osobních údajů
Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli
spravovat Váš zákaznický účtet k našim službám, abychom Vám mohli poskytnout
služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení
platby v případě objednávky), a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat kvalitu
našich služeb.

Data processing
a) without consent

K jakému účelu a z jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

We may process your personal information without your consent in accordance
with applicable law, in the case of:

Zpracování osobních údajů
a) bez souhlasu

•
processing that is necessary for the performance of the contract or
for the conclusion of a contract (pre-contractual relationship)
•
processing that is necessary to meet the legal obligations that result
from generally statutory legal provisions
•
Processing is necessary for the purposes of our legitimate interests

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s
platnými právními předpisy, a to v případě
•
zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání
směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy)
•
zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných)
povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
•
zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

The performance of the contract
We use your identification, contact, transaction, and payment information to
conclude and perform a contract for our products and services, including:
order confirmation, payment processing and delivery of goods
our communication about the order status
return of goods in the event of withdrawal
complaint procedure in case of claim of defects.

Plnění smlouvy
Vaše identifikační, kontaktní, transakční a platební údaje používáme k uzavření a
plnění smlouvy na naše produkty a služby, což zahrnuje zejména:
potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání zboží
naši komunikaci ohledně stavu objednávky
vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy
reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad.

Legal obligations
We process your personal data in a limited extent even for the purpose of fulfilling
the accounting and tax obligations imposed by the relevant statutory provisions.

Splnění právních povinností
Vaše osobní údaje zpracováváme v omezeném rozsahu i za účelem plnění účetních
a daňových povinností, které jsou nám uloženy příslušnými právními předpisy.

Legitimate interests
We also process your personal information based on our legitimate interest, which
includes:
our interest to inform you about our products and services and
providing you with relevant advertising - that is to provide you with offers and
information about similar services and goods that may be of interest to you;
as described in the Direct Marketing section of this Personal Data Protection
Guideline
our interest in securing our mutual communication
our interest in improving the quality of our products and services
our interest in protecting and enforcing our rights – i.e. to prevent
fraudulent behavior, to prevent and prevent violations of our terms of service, for
the purpose of recovering any claims and to safeguard our legal rights).

Oprávněný zájem
Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě našeho oprávněného zájmu, kterým
je:
náš zájem Vás informovat o našich produktech a službách a
poskytovat Vám relevantní reklamu – tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné
služby a zboží, které Vás mohou zajímat; podrobnosti jsou uvedeny v sekci Přímý
marketing těchto zásad
náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci
náš zájem zlepšovat kvalitu našich produktů a služeb
náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili
podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních
podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich
zákonných práv).

b) with consent

b) se souhlasem

In the case of processing that cannot be assigned under the above-mentioned
purposes, we may process your data on the basis of your valid consent to the
processing of personal data, which we will request from you.
You will always be alerted to this type of processing and will be able to express
your consent or disagreement with this processing. Granting consent is always a
manifestation of free and voluntary will, and you have the withdraw your consent
at any time, in part or in full. We will not perform the processing of your data without
relevant consent.

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme
provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním
osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.
Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit
svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem
svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo
zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování
nebudeme provádět.

Direct Marketing
If you are our customer, your identification, contact and profile information may
be used to evaluate what is relevant to you and what you are interested in. Based
on our legitimate interest, we are able to send you, via email, marketing offers
regarding the goods or services you have purchased from us, or information you
have requested from us. You can unsubscribe at any time.

Přímý Marketing
Jste-li náš zákazník, mohou být Vaše identifikační, kontaktní a marketingové údaje
použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na
základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu zasílat
marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u nás zakoupili, případně
informace, které jste si od nás vyžádali. Z odběru zasílání obchodních sdělení
elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

If you subscribe to our marketing newsletter, your personal information may be
used for direct marketing purposes, sending business messages electronically (by
email).
Processing term
Personal data is saved for the time required for the accomplishment of the
above-stated purposes, or for the time required to ensure our compliance with the
relevant legal obligation, or to ensure protection of our rights.
Technical data
The Website don’t use the Google Analytics service provided by Google, Inc. nor
any other service that requires storing "cookies".
Plugins
Our website contains social media plugins (such as Facebook, Twitter, Instagram,
Tumblr, Pinterest). These are web bookmarks that help users of these networks
collect news and links. These bookmarks are placed on our site only as links to
the corresponding social network. You will be redirected to the service provider's
site only if you click on the network button on our Website - only then the service
provider will get the user information. For information about handling your personal
data when using social networks bookmarks, please refer to the terms and
conditions of the relevant social network service provider.
Where we store your personal data
Your personal data is stored on our secure servers provided by company
STUDIO F13 s.r.o. in the Czech Republic. Personal data is collected, processed and
stored exclusively in the Czech Republic and it is not and shall not be disclosed to
any country outside European Union.
Security
We undertake to ensure security of your personal data. In order to prevent
unauthorised access to it, or its unauthorised disclosure, we have introduced
adequate physical, electronic and managerial procedures for the protection and
security of the information that we collect. You acknowledge that your personal
data that you provide to us shall be systematically administered in an automatic
way by the use of automatic and all other information system tools.
Transfer of your personal data
We may provide your personal information to companies that are committed
to helping us with our activities, such as IT hosting and IT services providers, to
payment gateway providers. Access of such people and the processing of your
personal data by a third party are always executed on the basis of a personal data
processing agreement and under conditions stipulated by law.

V případě, přihlásíte-li se k odběru našich obchodních sdělení, Vaše osobní údaje
mohou být použity pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení
elektronickou cestou (emailem).
Doba zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k
zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou
jsme povinni jakožto správce uchovávat tyto údaje podle obecně závazných
právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V
ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Technická data a k návštěvě Webové stránky
Webové stránky nevyužívají službu Google Analytics, poskytovanou společností
Google, Inc. ani jinou službu, která vyžaduje ukládání „cookies“.
Záložky sociálních sítí
Naše webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter,
Instagram, Tumblr, Pinterest). „Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky,
pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto
záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální
sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud
kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské
informace. Informace týkající se zacházení s Vašimi osobními daty při používání
stránek se záložkami sociálních sítí můžete nalézt v prohlášením o nakládání s
osobními daty daného poskytovatele služby.
Kde ukládáme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech u
společnosti STUDIO F13 s.r.o. v České republice. Osobní údaje nejsou předávány
do států mimo Evropskou Unii.
Bezpečnost
Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili
neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli
jsme vhodné technickoorganizační postupy a opatření pro ochranu a zabezpečení
informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky
automatickým a manuálním způsobem za použití automatických, manuálních a
veškerých dalších nástrojů informačního systému.
Poskytování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které
angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům
IT hostingu a údržby, poskytovatelům platebních brán. Přístup těchto osob a
zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek
stanovených právními předpisy.

Rights of the data subjects
When collecting, processing and storing your personal information, the Data
Controller shall ensure, to the full extent, the protection of your rights as stipulated
by relevant provisions of legal regulations. In connection with personal data
processing, you are entitled to the below-specified rights that you may use at your
discretion.
You have the right to access personal data, the right to correct personal
information, the right to ask the Data Controller for explanation and deletion
personal data related to you (e.g .blocking / limiting processing, correction,
completion or deleting personal information). You also have the right to data
portability of automatically processed data (i.e. request your personal information
from the Data Controller and pass it on to another data controller).
You are entitled to demand compensation of damages from the Data Controller
and to file a complaint against the processing of your personal data at the Personal
Data Protection Office, address: Pplk. Sochora 27, postal code: 170 00, Prague 7,
www.uoou.cz.
You may object against the processing of personal data for direct marketing
and your personal data will be immediately deleted!
You may object against the processing of personal data on the grounds of
the legitimate interests of the data controller and your personal data will be
deteled, unless the Data Controller establishes serious legitimate processing
grounds that prevail over your interests or rights.
In connection with the enforcement of your rights and in the case of any questions
or information regarding personal data processing by the Data Controller, please
contact us via e-mail at xyz@displaay.net or by post at: U Libeňského pivovaru
2442/6, 180 00, Prague 8 – Libeň, Czech Republic.
Information on the author of the Website
The Website has been created and administered by Martin Vácha. Presentation is
run on publishing system WordPress. In case of questions or should you identify
any technical problems, authors may be contacted via e-mail at xyz@displaay.net.
This Personal Data Protection Guideline shall take effect as of 26/06/2018.

Práva subjektů údajů
Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů
dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných
ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám
náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.
Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo
požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/
omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních
údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných
osobních údajů (tj. získat osobní údaje od Správce a předat je jinému správci).
Dále máte právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy
způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli
vznést námitku a vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány!
Proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů správce můžete
kdykoli vznést námitku a osobní údaje budou vymazány, pokud správce
neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad
vašimi zájmy nebo právy.
V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací
ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte nás na e-mailu:
xyz@displaay.net nebo písemně na adresu: U Libeňského pivovaru 2442/6,
180 00, Praha 8 – Libeň.
Informace o autorovi Webové stránky
Webovou stránku realizoval a spravuje Martin Vácha. Prezentace je provozována
na publikačním systému WordPress. V případě dotazů nebo nalezení technických
problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na xyz@displaay.net.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 26/06/2018.

Legal Information

Právní náležitosti

English

Czech

Operator
Martin Vácha (Displaay)
IN 76179095, TIN CZ8609123226
U Libeňského pivovaru 2442/6, 180 00 Prague, Czech Republic
Note: Invoice in Reverse charge mode. The buyer is obligated to fill in the VAT
amounts and pay the tax. (Except for customers from the Czech Republic). We are
not VAT payers.

Identifikační údaje provozovatele
Martin Vácha (Displaay)
IČO 76179095, DIČ CZ8609123226
U Libeňského pivovaru 2442/6, 180 00 Praha, Česká republika
Pozn. Nejsme plátci DPH

Contact
+420 608 450 545 (Czech, English)
xyz@displaay.net (we will answer in 48 hours)

Kontakt
+420 608 450 545 (česky nebo anglicky)
xyz@displaay.net (odpovídáme do 48 hodin)

Product description
Displaay offers font software (Fonts), in different formats including various licenses.
Fonts are united in font families (Typefaces). They come in various weights (e.g.
Regular Bold) and styles (e.g. Regular Italic, Bold Italic).

Popis nabízeného zboží
Displaay nabízí písmový software nebo-li fonty (písma) v různých formátech
včetně rozličných licencí. Fonty tvoří písmové rodiny (Typefaces). Fonty mohou mít
různé tučnosti (např. Regular, Bold) nebo řezy (např. Regular Italic, Bold Italic).

License and File Formats
The DESKTOP license is best for desktop computers or laptops. It is suitable for
printed and digital outputs. The license belongs to a given amount of devices. The
fonts come in the OTF (PS) format.

Licence a formáty souborů
Licence DESKTOP je určena pro instalaci na stolní počítač / notebook. Je vhodná
pro výstupy tiskové a digitální. Licence náleží určenému počtu strojů. Fonty
obdržíte ve formátu OTF (PS).

The WEB license is designed for being installed using the @fontface technology.
The license belongs to a given amount of domains. The fonts come in the WOFF,
WOFF2 and EOT format.

Licence WEB je vhodná pro instalací pomocí @fontface technologie. Licence
náleží určenému počtu webových domén. Fonty obdržíte ve formátech WOFF,
WOFF2 a EOT.

If you are interested in other license variants, feel free to e-mail us.

Veškeré další možnosti licencí prosím konzultujte e-mailem.

Terms and Conditions
The full text of the Terms and Conditions, including warranty information, can be
found at this page.

Obchodní podmínky
Plné znění podmínek včetně reklamačního řádu a informací o záruce najdete na
této stránce.

Price and Currency
Before opening the shopping cart, you see the price of a single style or weight.
Once you enter the cart, you will see all available variants and discounts. Your
discount (if applicable) will be calculated and applied as you add your order items.
All prices are final, there are no additional charges. All transactions are in Euros
(EUR).

Cena a měna transakce
Těsně před otevřením nákupního košíku vidíme cenu na pořízení jednoho řezu či
tučnosti fontu.

Payment Options
You can pay by credit card or debit card through a payment gateway. Before you
pay, you may be asked to agree with the terms and conditions of the payment
provider. We don’t accept check payments but we do accept bank transfers and
PayPal payments (to use these payment methods, please e-mail us).
Orders, Payments and Delivery
First choose a license and the fonts you wish to buy. Check your shopping cart and
continue to the next step. Fill in your personal details and proceed to the checkout.
You will have to accept our terms and conditions to continue.
If you pay online, you will be sent a download link to your e-mail address
immediately after the purchase. You will have 3 attempts to download the order
from your IP address. The files are compressed and usually come in the ZIP format.
If you pay by bank transfer or PayPal, we will send you an e-mail with the download
link as soon as we receive your payment.
Please contact us if you have any trouble downloading or
decompressing your files.

Po otevření nákupního košíku vidíme všechny dostupné varianty licencí a fontů.
Vedle toho se nachází přehled slev. Během vkládání jednotlivých položek do košíku
se bude průběžně zobrazovat a započítávát sleva, pokud je na ni nárok. Ceny jsou
konečné, obsahují DPH a jsou bez jakýkoliv dalších příplatků. Veškeré transakce
probíhají v Eurech (EUR).
Způsob platby
Platby lze provézt kreditní nebo debetní kartou prostřednictvím platební brány.
Před zpracováním platby můžete být požadání, aby jste souhlasily s podmínkami
poskytovatele platební brány. Šeky nepřijímáme. Můžete požádat o bankovní
převod nebo PayPal platbu prostřednictvím e-mailu.
Objednání, platba a dodání
Nejprve vyberte prosím licence a fonty, které si přejete nakoupit, překontrolujte
si váš košík a pokračujte do dalšího kroku. Dále prosím vyplňte podrobnosti
objednávky (vaše údaje) a přestupte k dalšímu kroku. Musíte přijmout uvedené
smluvní podmínky, abyste mohli pokračovat.
Pokud jste svou objednávku zaplatili online, obdržíte odkaz e-mailem, kde si můžete
své fonty okamžitě stáhnout. Budete mít tři (3) pokusy na stažení skrze vaší IP
adressu. Soubory jsou komprimovány ve formátu archivního souboru (obvykle
ZIP).
Pokud jste zaplatili bankovním převodem nebo prostřednitví PayPal, zašleme vám
e-mail, kde si můžete stáhnout objednané fonty ihned po potvrzení platby.
V případě problémů se stahováním nebo dekomprimováním souborů
písem nás kontaktujte.

