VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FLIPI
Tyto všeobecné podmínky používání jsou platné od 1.12.2020.
Těší nás, že jste se rozhodli používat naši Službu (aplikaci) Flipit. Přečtěte si prosím důkladně tyto
všeobecné podmínky používání, protože náš vztah s vámi při používání Služby (aplikace) Flipit se
jimi bezvýhradně řídí (dále jen "VOP"). Samozřejmě pokud s těmito všeobecnými podmínkami
používání nesouhlasíte, nemůžete Službu Flipit používat
1. Úvodní ustanovení
Aplikace Flipit je dostupná a plně kompatibilní s operačními systémy iOS 11+ nebo Android 8+ a
připojením k internetu pro plnohodnotné používání Služby.
1.1. Tyto všeobecné podmínky se týkají používání Služby Flipit neboli inzertní aplikace pro prodej
použitých věcí mezi jednotlivými uživateli Služby. Služba zahrnuje jakékoli části Služby Flipit,
včetně webových stránek a mobilních aplikace (dále jen "Služba")
1.2. Poskytovatelem a také provozovatelem Služby jsme my - společnost stay good s.r.o., se sídlem
Dukelská 645/9, 391 02 Sezimovo Ústí II., IČO: 08767319, zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl: C29457/KSCB, (dále jen "Flipit")
1.3. Součástí těchto VOP jsou i Podmínky ochrany soukromí - pokud budou přidány podmínky
dodatečné, budete s nimi seznámeni a budete mít možnost s nimi souhlasit či nesouhlasit. Při
nesouhlasu je samozřejmě možné, že Vám bude zamezen přístup ke Službě
1.4. Přijmutím těchto VOP a Zásad ochrany soukromí na registrační obrazovce ve Službě (aplikaci)
formou zaškrtnutí okénka a používáním Služby souhlasíte s podmínkami, které jsou v nich
obsaženy
1.5. Potvrzením těchto VOP potvrzujete a zaručujete se, že jste podle platných předpisů České
republiky a země vašeho občanství nebo rezidence, oprávněn s Flipit uzavřít platnou smlouvu, která
vzniká potvrzením těchto VOP. Pokud používáte Službu jako zástupce jiné osoby, pak potvrzením
těchto VOP potvrzujete a zaručujete se, že jste právoplatně a účinně oprávněn takovou osobu
zastupovat. Jestliže potvrzujete tyto VOP za společnost nebo jinou právnickou osobu, potvrzujete a
zaručujete se, že jste oprávněný za takovýto subjekt uzavřít s Flipit platnou smlouvu, která vzniká
potvrzením těchto VOP. Pokud nejste podle země vašeho občanství nebo rezidence plnoletý nebo
oprávněný, tak tím pádem nemůžete s Flipit uzavřít smlouvu na základě těchto VOP bez souhlasu
zástupce, pak potvrzením těchto VOP potvrzujete a zaručujete se, že máte souhlas zákonného nebo
jiného zástupce na používání Služby a potvrzení a akceptování těchto VOP. Zároveň potvrzujete a
zaručujete se, že jste schopen dodržovat a plnit všechna pravidla, podmínky, povinnosti, závazky,
prohlášení a záruky uvedené v těchto VOP
1.6. Tyto VOP platí pro každého, kdo jakýmkoli způsobem používá Službu bez ohledu na to, jestli
si vytvořil uživatelský účet nebo Službu používá bez přihlášení nebo si Službu jen prohlíží
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1.7. Jsme oprávněni tyto VOP kdykoli měnit či upravovat. Takto změněné VOP budou platné a
účinné momentem jejich zveřejnění na webové stránce nebo v mobilní aplikací Služby a
používáním Služby vyjadřujete souhlas s těmito novými VOP. Jste povinen se s novými VOP před
dalším používáním Služby seznámit a máte nárok s těmito novými podmínkami případně
nesouhlasit, tedy vypovědět smlouvu

1.8. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli podmínkami uvedenými v těchto VOP, pak Službu nejste
oprávněni používat a měli byste ukončit používání Služby. Váš přístup ke Službě může být v takové
situaci zamezen. Pokud jste nespokojen s jakoukoli částí Služby nebo její funkcionalitou nebo
službami Flipit, pak jediným způsobem vyjádření nesouhlasu je přestat Službu používat
1.9. Ustanovení těchto VOP se v přiměřeném rozsahu použijí i při používání námi vytvořených
programů a aplikaci v rámci produktu Flipit na jakýchkoli zařízeních, kdykoli v budoucnosti
2. Podmínky používání Služby
2.1. Flipit umožňuje přidávat do Služby soukromé inzeráty na prodej věcí od uživatelů. V rámci
prodeje dochází k platbám za zboží mezi uživateli, které mohou být realizovány prostřednictvím
služeb třetích stran. Flipit v žádném případě nijak neodpovídá za tyto transakce, není do nich
žádným způsobem zapojena a v souvislosti s takovými transakcemi nevznikají žádné závazky Flipit
vůči žádné ze stran takové transakce. Všechny takové transakce se realizují výhradně mezi
prodávajícím a kupujícím dané věci a jen na jejich odpovědnost a riziko
2.2 Jako uživatel Služby se zavazujete k následujícímu
a) nenahrávat, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Služby obsah, který porušuje
práva třetích osob nebo je protiprávní, hanlivý, urážlivý, obscénní, podvodný nebo jinak nevhodný;
b) nenahrávat, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Služby obsah obsahující
osobní nebo identi kační údaje jiné osoby než Vás, pokud nemáte na takové použití souhlas dané
osoby
c) nenahrávat, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Služby jakýkoli škodlivý
počítačový kód, soubory nebo programy, jejichž účelem je narušit nebo znemožnit používání
Služby nebo jiného softwaru nebo hardwaru;
d) nenahrávat, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím Služby zavádějící nebo falešné
údaje a informace, které mají za cíl vyvolat omyl u ostatních uživatelů nebo zakrýt původ přenášené
zprávy;
e) nepoužívat Službu na poskytování jakýchkoliv služeb nebo na prodej předmětů, jejichž prodej je
zakázán, omezen platnými zákony, v rozporu s dobrými mravy nebo jinak nevhodný (např. prodej
zbraní, léků, pornogra e, erotických pomůcek a podobně);
f) nepoužívat Službu k odesílání nebo šíření jakékoli formy propagace nebo reklamy třetích stran
nebo jejich produktů a služeb (Včetně jejich webových stránek, účtů na sociálních sítích), které
nejsou výslovně povoleny Flipit nebo pro odesílání nebo šíření nevyžádaných emailových zpráv;
g) nepoužívat Službu jakýmkoli způsobem na provoz nebo propagaci soutěží, her a sázek,
poskytování úvěrů, půjček nebo jiných nančních plnění, nabídky práce, na šíření vtipů,
marketingových materiálů, spamů, hoaxů, fake news, podvodů nebo jinak nevhodným způsobem;
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h) používat Službu výhradně dovoleným způsobem, v souladu s tímto VOP / nebo platnými
právními předpisy České republiky;

i) dále neprodávat, nepronajímat, neposkytovat za úplatu nebo bezúplatně Službu nebo její část
třetím osobám bez souhlasu Flipit (např. jako "cloud computing" nebo "software as a service") nebo
právo na používání Služby jakkoli nezatížit
2.3. Jako uživatel Služby nesmíte
a) shromažďovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s osobními údaji nebo jiným obsahem patřícím
Flipit nebo jiným uživatelem Služby pro jakýkoli účel;
b) používat automatické prostředky a nástroje (roboty) na přidávání obsahu do Služby, rozesílání
zpráv ostatním uživatelům, označování příspěvků, přidávání komentářů nebo jakékoli jiné
automatické používání Služby bez lidského zásahu uživatele;
c) používat automatické prostředky a nástroje (roboty) na stahování, analýzu a získávání dat a
obsahu Služby, jejich třídění nebo využívání jinak, než v souladu s těmito VOP nebo se souhlasem
Flipit s výjimkou nekomerčních internetových vyhledávačů a nekomerčních veřejných archivů;
d) přidávat do Službu obsah, který nesouvisí s účelem provozu Služby, zejména nesmíte Službu
používat na šíření jakéhokoli politického, ideologického nebo jiného podobného obsahu;
e) přidávat do Služby nerelevantní obsah, opakovaně přidávat stejný nebo podobný obsah,
zahlcovat a přetěžovat servery a technickou infrastrukturu, na kterých je Služba provozována;
f) přidávat stejný produkt do nevhodných kategorií nebo v různých lokalitách nebo jinak v rozporu
s pokyny na správné přidávání obsahu do Služby;
g) neoprávněně přistupovat k počítačovému programu, systémem, serverem nebo infrastruktuře
Služby nebo jiným systémem Flipit nebo vykonávat činnost, která ohrožuje provoz Služby, snižuje
její kvalitu nebo narušuje její funkcionalitu
2.4. Službu smíte používat takovým způsobem, že na svých webových stránkách nebo na webových
stránkách třetích osob budete umisťovat odkazy na některé části Služby, individuální inzeráty nebo
příspěvky, pokud jsou tyto webové stránky provozované na nekomerční účely nebo za účelem
přidávání novinek. Flipit může kdykoli omezit nebo vyloučit možnost nebo množství přidávaných
odkazů na vašich webových stránkách nebo stránkách třetích osob
2.5. Službu smíte používat pouze způsobem, který jsme na používání Služby vytvořili a jen v
rozhraní a za použití programů, které k použití Služby poskytujeme. Nevstupujte do Služby jinak,
než prostřednictvím námi určených programů a rozhraní
2.6. Používání Služby je zakázáno zneužívat. Jsme oprávněni pozastavit nebo zrušit podle vlastního
uvážení takové užívání Služby, které by odporovalo těmto VOP nebo jinak dle našeho vlastního
uvážení zasahovalo do provozu a užívání Služby.
Jsme oprávněni vymazat a odstranit jakýkoliv Vámi nahraný obsah do Služby v případě, že dojde
ke zneužívání Služby nebo bude v rozporu s jeho VOP
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2.7. Užíváním Služby se budete setkávat s obsahem přidaným ostatními uživateli Služby nebo
třetími stranami, a to zejména jejich příspěvky a komentáři. Flipit není v žádném případě
odpovědná za přesnost, správnost, pravdivost, úplnost nebo bezpečnost přídavku jinými uživateli
Služby nebo třetími stranami. Obsah přidaný ostatními uživateli Služby může být hanlivý, urážející,
neslušný nebo jinak nevhodný a vy jako uživatel Služby souhlasíte s tím, že nejste oprávněn a ani si
nebudete vůči Flipit uplatňovat jakékoli nároky na odškodnění v souvislosti s obsahem přidaným
jinými uživateli Služby nebo třetími stranami

2.8. Jakékoli restrikce uvedené v tomto článku VOP platí obecně, ledaže je některé použití Služby
výslovně povoleno obecně závaznými právními předpisy a v takovém případě výhradně v rozsahu
takového zákonného oprávnění
2.9. V rámci používání Služby dáváte souhlas k zasílání oznámení služeb správcovských zpráv a
jiných informací, které probíhá přímo ve Službě (v aplikaci Flipit) popřípadě formou e-mailové
korespondence. Některé zasílání zpráv na Váš požadavek můžeme zrušit.
2.10. Jako uživatel Služby dáváte svůj souhlas s umisťováním reklam třetích osob v jednotlivých
částech Flipit. Umístěné reklamy má Služba právo jakkoliv měnit nebo rozšiřovat.
2.11. Pokud si Služba žádá nebo obsahuje software ke stažení (např. Aplikace pro mobilní zařízení a
tablety), může si po zpřístupnění nové verze nebo funkce na Vašem zařízení automaticky
aktualizovat.
Při stažení softwaru se k němu vztahují i jeho aktualizace (manuální nebo automatické), které
mohou být upravovány v podmínkách poskytovatelů těchto služeb (např. Apple AppStore, Google
Play) a tyto podmínky se na takové případy nevztahují.
Stažením i užíváním služby se zavazujete k aktualizacím Služby dle potřeby poskytovatele, jelikož
při nedodržení může dojít k nefunkčnosti aplikace, podpory, atd
2.12. Služba si nárokuje využívání služeb třetích stran, a to zejména Google Maps / Earth mapovací
služby. Používání těchto služeb může být upraveno v podmínkách poskytovatelů těchto služeb
2.13. Flipit nijak neodpovídá za obsah na těchto webových stránkách a ani nekontroluje jejich obsah
souborů, služeb a materiálů. Služba tudíž může obsahovat odkazy na jiné webové stránky a
soubory
3. Práva ke Službě a obsahu
3.1. Výhradním vlastníkem nebo držitelem všech majetkových práv a jiných práv duševního
vlastnictví ke Službě a jakékoli její části, obsahu Služby, ochranným známkám a logům Služby je
výlučně Flipit
3.2. Při používání Služby souhlasíte s tím, že nenabýváte jakákoliv majetková práva, licence,
sublicence nebo jiná práva ke Službě (zejména právo upravovat, měnit, zasahovat do Služby,
zpracovat, adaptovat a vytvářet odvozená díla, vytvářet kopie Služby, Službu nebo její kopie dále
distribuovat a apod.). Služba a všechny její součásti, včetně gra ckých prvků, jejich rozložení,
textů, rozhraní a jiných součástí Služby jsou chráněny podle práva České republiky a
mezinárodních smluv v oblasti práv duševního vlastnictví. Pokud byste chtěli Službu použít jinak
než v souladu s těmito VOP, je potřeba písemného souhlasu Flipit. Zároveň nemáte právo použít
značku Flipit, její logo Flipit, ani jiné gra cké prvky. Jediné, na co Služba uděluje licenci je užití
aplikace (Služby) tak, aby to bylo v souladu s podmínkami užití Služby
3.3. Nejste oprávněni měnit zdrojový kód Služby a jakkoliv zasahovat do jejich funkcionalit nebo je
zpětně překládat. Služba není poskytována pod některou z volně šiřitelných licencí (GNU GPL a
jiné volně šiřitelné licence)
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3.4. Služba si nárokuje práva na přezkoumání jakéhokoliv obsahu, který do Služby nahrajete.
Zároveň zodpovídáte za jakýkoliv obsah, který do Služby poskytnete; zejména, že k takovému

obsahu máte právo, které vás opravňuje takový obsah do Služby nahrát a poskytnout. Všechna vaše
práva k takovému obsahu zůstávají zachovány (včetně práv duševního vlastnictví).
3.5. V případě nahrání nebo uložení jakéhokoliv obsahu do Služby udělujete nevýhradní,
bezplatnou, časově, geogra cky a věcně neomezenou licenci k použití takového obsahu jakýmkoli
povoleným způsobem. Tímto dáváte souhlas Službě, že může licenci poskytnout i třetím stranám v
plném rozsahu
3.6. V případě, že zjistíte, že jakýkoliv obsah Služby porušuje Vaše vlastnická práva, práva
duševního vlastnictví nebo práva osoby, kterou jste oprávněn zastupovat, můžete tuto skutečnost
sdělit Flipit a požádat Flipit o odstranění takového obsahu ze Služby. Flipit není povinné takové
žádosti vyhovět jestliže
a) nepředložíte všechny identi kační údaje vás, vlastníka nebo držitele práv k obsahu, jehož
zastupujete, včetně kontaktních údajů;
b) dostatečně věrohodně neprokážete, že vy nebo osoba, kterou zastupujete, je vlastníkem nebo
oprávněným držitelem práv k obsahu;
c) dostatečně přesně neidenti kujete obsah, který porušuje vaše práva nebo práva osoby, kterou
zastupujete a který žádáte odstranit nebo k němu žádáte omezit přístup;
d) nepředložíte vámi podepsané prohlášení, že podle vašeho nejlepšího vědomí obsah, který žádáte
stáhnout nebo omezit, porušuje práva vás nebo práva osoby, kterou zastupujete, a že nahradíte Flipit
jakoukoli škodu a náklady, které mu vzniknou v důsledku toho, že vyhoví vaší žádosti o stažení
nebo omezení obsahu;
e) nepředložíte písemné zplnomocnění nebo jiný doklad, který prokazuje, že máte oprávnění
zastupovat vlastníka nebo držitele práv k takovému obsahu
3.7. Žádosti o odstranění obsahu zasílejte na adresu naší společnosti nebo na emailovou adresu
info@app ipit.cz
4. Podmínky založení a vedení účtu
4.1. Pro používání mobilní aplikace Služby a s tím spojené využívání všech funkcionalit Služby
(např. na přidání jednotlivých inzerátů), je potřeba se registrovat v mobilní aplikaci Služby a
vytvořit si uživatelský účet. Uživatelský účet si můžete vytvořit registrací účtu přímo ve Službě
nebo i prostřednictvím ověřovací služby třetích stran (Google, Facebook)
4.2. Při vytvoření uživatelského účtu ve Službě budete požívat Vámi vytvořené heslo, kde
doporučujeme použít takové heslo, které obsahuje kombinaci velkých a malých písmen, číslic a
jiných znaků, které nejsou nijak přiřaditelné k vaší osobě nebo vašemu účtu
4.3. Při vytvoření uživatelského účtu u Služby souhlasíte s tím a budete zodpovědní za:
a) poskytnutí aktuálních, přesných a úplných informací vyžadovaných při registraci a v souvislosti s
užíváním Služby;
b) zachování přesnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytovaných informací;
c) provedení všech opatření a zajištění ochrany vašeho hesla a účtu
4.4. V případě, že dovolíte třetí straně použít Službu prostřednictvím Vašeho účtu, zodpovídáte za
to, že se třetí strana bude chovat podle těchto VOP. V případě porušení VOP touto třetí stranou
budete za porušení odpovědní Vy
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4.5. Služba žádným způsobem neodpovídá za škody, které Vám vzniknou v souvislosti s narušením
bezpečnosti Vašeho účtu ani v situaci, kdy třetí strana získala neoprávněně přístup k Vašemu účtu.

Zároveň pokud máte jakékoliv podezření o bezpečnosti Vašeho účtu nebo třetí strana získala
neoprávněně přístup k Vašemu účtu, neprodleně nás kontaktujte
4.6. Při nahrání jakýchkoliv materiálů a obsahu do Služby, které porušují práva třetí osoby, obecně
závazné právní předpisy nebo porušují podmínky těchto VOP se zavazujete odškodnit v celém
rozsahu (dáváte tímto slib odškodnění) Flipit, jeho ředitele, zaměstnance, pracovníky, zástupce a
dodavatele za jakékoliv ztráty, škody, a náklady (včetně nákladů na právní zástupce), které jim tím
vzniknou
4.7. Služba si nárokuje možnost zablokovat nebo zrušit uživatelský účet, zároveň může být odepřen
přístup k samotnému účtu, souborům a jinému obsahu účtů v případě zrušení nebo pozastavení
Služby v souladu s těmito VOP. Při zablokování nebo zrušení účtu není Flipit povinné odstranit ze
serveru kopie souborů a jiného obsahu účtu a dále vám není povinné po zrušení účtu zpřístupnit
vámi přidaný obsah z účtu
4.8. Pro zrušení či vymazání Vašeho účtu nás prosím kontaktujte na info@app ipit.cz , jinak
můžete Službu kdykoliv ukončit nebo přestat Službu používat.
5. Modi kace Služby
5.1. Flipit si vyhrazuje právo na změny, doplnění, pozastavení, odstávku nebo ukončení provozu
Služby nebo jakékoliv její části a dále si vyhrazuje právo na přidání jakéhokoliv nového omezení
vztahující se k používání Služby.
5.2. Flipit nebere odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo odškodnění v souvislosti se změnou,
doplnění, pozastavení nebo ukončení provozování své činnosti/služby nebo jakékoliv její části v
souvislosti s vaším používáním Služby a obsahem umístěným ve Službě
5.3 V případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete obrátit skrze email info@app ipit.c
6. Zodpovědnost
6.1. Flipit neposkytuje žádné následující záruky a prohlášení:
a) Služba bude poskytována včas, bez přerušení a bez chyb;
b) Služba bude kompatibilní a bude bez vad spolupracovat s jiným hardwarem, softwarem,
systémem nebo daty;
c) chyby Služby budou odstraněny řádně a včas;
d) Flipit neodpovídá za vady Služby a neposkytuje záruku za jakost Služby (strany vylučují
působnost § 562 Obchodního zákoníku ve vztahu k Službě)
6.2. Flipit Službu provozuje a poskytuje ve stavu, v jakém je, a to bez jakýchkoli záruk a prohlášení
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6.3. Flipit neodpovídá za vaši interakci, komunikaci, obchody a transakce s jinými uživateli Služby
nebo třetími stranami učiněnými nebo realizovanými prostřednictvím Služby nebo na jejím základě.
Jakékoli takové vztahy mezi vámi a jinými uživateli Služby nebo třetími stranami učiněnými nebo
realizovanými prostřednictvím Služby nebo na jejím základě vznikají a jsou uzavírány výhradně
mezi vámi a takovými osobami. Flipit žádným způsobem nezodpovídá za kvalitu, množství, jakost
ani za jakékoli jiné vlastnosti produktu, který byl zakoupen prostřednictvím Služby a jakékoli
produkty zakoupené na základě Služby kupujete výhradně na vlastní riziko a zodpovědnost

6.4. Pokud by kdykoli v budoucnu podle jakýchkoli právních předpisů Flipit jakkoli odpovídalo za
kvalitu, množství, jakost nebo jakékoli jiné vlastnosti produktu koupeného prostřednictvím Služby,
potom souhlasíte, že takový produkt kupujete jak stojí a leží, bez jakékoli záruky
6.5. Jako uživatel Služby jste povinen zajistit izolování Služby a zodpovídáte za přijímání
protikontaminačních softwarových opatření a jiných kroků, které zajistí, že kontaminovaná nebo
in kována Služba nepoškodí jiný software, informační systémy a v nich obsažené informace a vaše
data nebo data třetí osoby
6.6. Flipit a jeho ředitelé, zaměstnanci, pracovníci, zástupci a dodavatelé v žádném případě nenesou
odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody (včetně ušlého zisku),
poškození dobrého jména nebo dat vyplývajících z používání Služby, dostupnosti, spoléhání se na
užívání, vlastnosti a funkce Služby, nemožnosti užívat Službu, změny nebo zablokování Služby a to
i v případě, že jste nás na tuto skutečnost upozornili
6.7. Odpovědnost za kvalitu služeb produktů i jejich správnost vytvořených pomocí Služby nesete
výhradně Vy a to přiměřeností, úplností, přesností, platností a kvalitou nebo správností jiných
informací
6.8. Flipit nenese odpovědnost za chyby, výluky nebo výpadky Služby, které jsou způsobeny
chybami, výlukami nebo výpadky vašich systémů, veřejné komunikační sítě nebo dodávek
elektrické energie
6.9. Pokud je vám na Službu poskytována určitá záruka podle příslušné soudní pravomoci, v
takovém případě vám poskytujeme výhradně záruku v tomto rozsahu a v ostatním rozsahu záruku
vylučujeme
6.10. Flipit odpovídá ve všech případech za jakékoli nároky podle těchto VOP nebo podle
předpokládaných záruk jen do výše uhrazeného a nespotřebovaného poplatku za používání Služby
7. Závěrečné ustanovení
7.1. Flipit je oprávněno kdykoliv postoupit nebo převést práva z těchto VOP na jakoukoli jinou
osobu. Naopak Vy nejste v žádném případě oprávněn převést nebo postoupit jakákoli práva z těchto
VOP na třetí osobu bez souhlasu Flipit
7.2. Tyto VOP obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi vámi a Flipit ohledně užívání Služby a
nahrazují jakékoli předchozí písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi vámi a Flipit ohledně
užívání Služby
7.3. Pro případ nepoužití jakéhokoli práva nebo nároku podle těchto VOP ze strany Flipit
neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a Flipit je oprávněno kdykoli takové právo nebo
nárok uplatnit
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7.4. Při doručování e-mailových zpráv platí, že je doručena v momentě doručení do e-mailové
schránky příjemce. Flipit je oprávněno jakékoli zprávy a informace doručovat uživatelům
prostřednictvím Služby (např. Do e-mailové schránky, prostřednictvím upozornění, atd.) a taková
zpráva nebo informace se považuje za doručenou v momentě prokazatelného umístění do e-mailové
schránky nebo zobrazení uživateli

7.5. Flipit a Vy mezi sebou uzavíráte smluvní vztah, který upravují tyto VOP řídící se právním
řádem České republiky. Veškeré spory, které se týkají nároků vyplývajících z těchto VOP nebo
užívání Služby nebo souvisí s těmito VOP nebo Službou, budou výhradně v pravomoci soudů
České republiky. Vy i Flipit tímto souhlasíte, že takové spory budou podléhat soudní pravomoci
těchto soudů
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7.6. V případě nejasností či dotazů nás kontaktujte na emailové adrese info@app ipit.c

