Všeobecné podmienky pre použitie služieb SkvelyShop.sk
stanovujúce podmienky poskytovania a používania služieb SkvelyShop.sk (www.SkvelyShop.sk)
medzi poskytovateľom a používateľom služieb SkvelyShop.sk
(ďalej len "všeobecné podmienky SkvelyShop.sk")
Čl. I.
Pojmy
1.1 Internetová stránka SkvelyShop.sk (www.SkvelyShop.sk)
Internetová stránka SkvelyShop.sk slúži na vytváranie a aktualizáciu webových stránok, ktoré umožňujú realizovať najmä
internetový predaj (t.z. predstavujú tzv. internetový obchod, e-shop, e-obchod, on-line obchod, elektronický obchod a pod.).
Internetová stránka SkvelyShop.sk je dostupná na hlavnej internetovej adrese http://www.SkvelyShop.sk a pod internetovou
stránkou SkvelyShop.sk sa tiež myslia aj jej subdomény, aliasy a jednotlivé podstránky.
(ďalej len "SkvelyShop.sk")
1.2 Obsah SkvelyShop.sk
Celý obsah SkvelyShop.sk (zahŕňajúci - nie však limitovaný na – texty, články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio alebo
video klipy, webdizajn, programovacie skripty alebo kódy) je majetkom poskytovateľa a je chránený autorským zákonom (č.
618/2003 Z. z. v platnom znení) a podlieha tiež ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom.
(ďalej len "obsah SkvelyShop.sk")
1.3 Služby SkvelyShop.sk
Služby SkvelyShop.sk predstavujú jednotlivé funkcie a obsah SkvelyShop.sk vrátane poskytovania samotného prístupu na
SkvelyShop.sk.
(ďalej len "služby SkvelyShop.sk")
1.4 Poskytovateľ služieb SkvelyShop.sk
Poskytovateľom služieb je spoločnosť Skvelý Shop s. r. o., IČO: 45711330, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 67148/B
(ďalej len "poskytovateľ")
1.5 Používateľ služieb SkvelyShop.sk
Používateľom služieb je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá použije služby SkvelyShop.sk.
(ďalej len "používateľ")
1.6 Obsah internetového obchodu používateľa
Obsahom internetového obchodu používateľa sú akékoľvek dáta (texty, fotografie, obrázky, súbory atď.) uložené na
SkvelyShop.sk používateľom, resp. poskytovateľom (na základe súhlasu so zverejnením používateľovho obsahu
internetového obchodu poskytovateľom).
(ďalej len "obsah internetového obchodu")
Čl. II.
Základné podmienky
2.1 Vstupom na SkvelyShop.sk, resp. používaním akejkoľvek služby SkvelyShop.sk používateľ súhlasí a zaväzuje sa
rešpektovať všeobecné podmienky SkvelyShop.sk.
2.2 Používateľ pri registrácii na SkvelyShop.sk dáva automaticky svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.
Používateľ zároveň udeľuje poskytovateľovi všetky práva k úprave a k zverejneniu obsahu internetového obchodu.
2.3 Používateľ sa zaväzuje, že bude uverejňovať len taký obsah internetového obchodu, ktorý nie je v rozpore s platnými
právnymi predpismi, dobrými mravmi, či so všeobecne platnými morálnymi princípmi.
2.4 Používateľ smie šíriť, podieľať sa na šírení či predaji obsahu SkvelyShop.sk len na základe predchádzajúceho súhlasu
zo strany poskytovateľa a to buď v písomnej alebo elektronickej podobe (elektronickou poštou).
2.5 Poskytovateľ poskytuje platené aj bezplatné služby SkvelyShop.sk v stave, v akom sú a na základe aktuálnej
dostupnosti. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť voči používateľovi ani tretej strane za prípadné škody vzniknuté v
dôsledku bežnej prevádzky SkvelyShop.sk či v dôsledku nedostupnosti, nespoľahlivosti alebo bezpečnostného zlyhania
služieb SkvelyShop.sk. Takisto poskytovateľ nepreberá zodpovednosť voči používateľovi ani tretej strane za prípadné
škody vzniknuté v dôsledku obsahu internetového obchodu, resp. v dôsledku akejkoľvek činnosti používateľa služieb
SkvelyShop.sk voči tretej strane. Poskytovateľ si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť poskytovanie služieb
SkvelyShop.sk (vrátane odstránenia obsahu internetového obchodu) používateľovi a to aj bez upozornenia a bez povinnosti
náhrady. Poskytovateľ tiež nezaručuje, že služby SkvelyShop.sk splnia všetky požiadavky a očakávania používateľa a preto
ani nezodpovedá za prípadné škody tým spôsobené (napr. ušlý zisk).
2.6 Poskytovateľ zaručuje používateľovi ochranu jeho osobných údajov zadaných pri registrácií na SkvelyShop.sk podľa
zákona o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Z. z. v platnom znení).

Čl. III.
Obchodné podmienky
3.1
Zmluvný vzťah pri bezplatných a platených službách SkvelyShop.sk vzniká dňom odoslania objednávky služieb
SkvelyShop.sk, čím používateľ vyjadruje súhlas so všeobecnými podmienkami SkvelyShop.sk a zároveň súhlasí, že tieto
všeobecné podmienky SkvelyShop.sk nie sú uzavreté písomne. Všetky situácie, ktoré nie sú obsiahnuté vo všeobecných
podmienkach SkvelyShop.sk sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3.2 Používateľ služieb SkvelyShop.sk nie je vlastníkom licencie na služby SkvelyShop.sk, služby SkvelyShop.sk si len
prenajíma vo zvolenom časovom úseku, ktorý si predplatil podľa platného cenníka služieb SkvelyShop.sk. Dňom zriadenia,
predĺženia, resp. zmenou služby/žieb SkvelyShop.sk je deň, kedy dôjde k platnej úhrade služby/žieb SkvelyShop.sk (ďalej
len "deň úhrady"). Všetky účtovné doklady (objednávka, faktúra, ...) sú vytvorené v digitálnej podobe (napr. v .pdf formáte) a
sú zasielané na emailový účet používateľa.
3.3 Používateľ si dňom úhrady služby/žieb SkvelyShop.sk predplatí služby SkvelyShop.sk na zvolený časový úsek (ďalej
len "doba predplatenia"). Doba predplatenia začína plynúť vždy od 1. dňa po skončení 15-dňovej skúšobnej prevádzky bez
ohľadu na to či deň úhrady nastal počas obdobia skúšobnej prevádzky alebo po skončení obdobia skúšobnej prevádzky. V
prípade, ak dôjde k zmene bezplatného balíka služieb SkvelyShop.sk na platený, doba predplatenia začína plynúť dňom
odoslania objednávky plateného balíka služieb SkvelyShop.sk.
3.4 Ak počas doby predplatenia používateľ požiada o zmenu služby/žieb SkvelyShop.sk, ktoré budú platené na mesačnej
báze a vo vyššej hodnote ako súčasné predplatené služby SkvelyShop.sk, doba predplatenia nových služieb
SkvelyShop.sk začína plynúť dňom odoslania objednávky nových služieb a končí posledným dňom doby predplatenia
súčasných služieb. Používateľovi bude vystavená alikvotná časť poplatku za zmenené služby/žieb SkvelyShop.sk ako
doplatok na úhradu. Alikvotná časť poplatku za zmenené služby SkvelyShop.sk na mesačnej báze sa vyráta nasledovne:
(počet ostávajúcich dní do konca súčasnej predplatenej služby od dňa odoslania objednávky novej služby) * ((mesačná
cena za novú službu – mesačná cena za súčasnú službu) / 30 dní). Ak počas doby predplatenia používateľ požiada o
zmenu služby/žieb SkvelyShop.sk, ktoré budú platené na mesačnej báze a v nižšej hodnote ako súčasné predplatené
služby SkvelyShop.sk nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti poplatku za zmenené služby/žieb SkvelyShop.sk, ktoré by
vznikli ako preplatok.
3.5 Po skončení doby predplatenia si používateľ môže zvoliť novú službu/by SkvelyShop.sk a novú dobu predplatenia,
resp. v prípade nezvolenia žiadnej služby/žieb SkvelyShop.sk zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a používateľom zaniká.
3.6 Poskytovateľ aj používateľ má právo bez uvedenia dôvodu kedykoľvek ukončiť poskytovanie, resp. používanie
služby/žieb SkvelyShop.sk. Túto skutočnosť je povinná jedna strana druhej oznámiť písomnou alebo e-mailovou formou.
Výpoveď je platná uplynutím 5 pracovných dní po odoslaní výpovede druhej strane. V prípade ukončenia poskytovania
platenej služby/žieb SkvelyShop.sk zo strany poskytovateľa a neporušenia podmienok SkvelyShop.sk zo strany
používateľa, bude používateľovi vrátená alikvotná časť poplatku za nedokončenú dobu predplatenia služby/žieb
SkvelyShop.sk. V prípade ukončenia platenej služby/žieb SkvelyShop.sk pred uplynutím doby predplatenia na základe
žiadosti používateľa, nie je poskytovateľ povinný vrátiť alikvotnú časť poplatku z nedokončenej doby predplatenia
služby/žieb SkvelyShop.sk.
3.7 Poskytovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť prenajatých služieb SkvelyShop.sk mimo situácií,
ktoré nemôže ovplyvniť, ako sú napr. zásahy vyššej moci, resp. tretích strán, či situácie, kedy bude prebiehať údržba
hardvéru a softvéru potrebných k prevádzkovaniu služieb SkvelyShop.sk. Poskytovateľ je oprávnený navýšiť cenu za
využívaný balík služieb v prípade, že používateľ využíva Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších
Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa.
3.8 Poskytovateľ neručí za žiadne finančné, materiálne straty, alebo straty iného charakteru, ktoré by používateľovi mohli
vzniknúť používaním, resp. nedostupnosťou či akýmkoľvek zlyhaním služieb SkvelyShop.sk. V prípade poruchy, resp.
nedostupnosti služieb SkvelyShop.sk ručí poskytovateľ len do výšky sumy zaplatenej poskytovateľom za obdobie
nedostupnosti služieb SkvelyShop.sk.
3.9 Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ má právo na uvedenie krátkeho textového odkazu na služby
SkvelyShop.sk na konci webovej stránky používateľa, ktorý si prenajíma služby SkvelyShop.sk. Poskytovateľ má tiež právo
na uvedenie hyperlinky a ukážky web stránky používateľa prenajímajúceho si služby SkvelyShop.sk pre svoju propagáciu,
napr. na SkvelyShop.sk, v tlačových informáciách, či v akejkoľvek inej reklamnej komunikácii.
Čl. IV.
Platnosť a účinnosť
4.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť všeobecné podmienky SkvelyShop.sk. Nové znenie
všeobecných podmienok SkvelyShop.sk v takom prípade zverejní na SkvelyShop.sk minimálne 15 pracovných dní pred ich
účinnosťou.
4.2. Všeobecné podmienky SkvelyShop.sk sú platné a účinné od 1.9.2015 a strácajú účinnosť dňom ich nahradenia
novým znením.

