
(ïalej len „VZP“) spoloènosti DREVARI.SK, s.r.o., sídlo: arm. gen. L. Svobodu 4, 080 01 Prešov, IÈO: 36 501 310, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd.: Sro, 

vložke è.: 15769/P (ïalej len „poskytovate¾“), vydané pod¾a § 273 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom è. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

(ïalej len „VZP“) spoloènosti DREVARI.SK, s.r.o., sídlo: arm. gen. L. Svobodu 4, 080 01 Prešov, IÈO: 36 501 310, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd.: Sro, vložke è.: 15769/P (ïalej len 

„poskytovate¾“), vydané pod¾a § 273 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom è. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

1.  VZP záväzne upravujú právne vz�ahy medzi poskytovate¾om a druhou stranou (ïalej len „zákazník“) 

vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní internetových služieb (ïalej len „zmluvy“) a sú jej neoddelite¾nou 

súèas�ou.

2.  Ponuka internetových služieb zverejnená na internetových stránkach poskytovate¾a: www.byvaj.sk, 

www.drevari.sk a jazykových verziách (ïalej len „systém portálov DREVARI.SK“) je návrhom na 

uzavretie zmluvy.

3.  Objednávka zákazníka v súlade s ponukou internetových služieb poskytovate¾a je prijatím návrhu na 

uzavretie zmluvy. Objednávka môže by� v písomnej alebo elektronickej forme. Elektronickou formou sa 

rozumie zaslanie vyplneného formulára nachádzajúceho sa na internetových stránkach poskytovate¾a 

v elektronickej podobe poskytovate¾ovi.

4. Rozsah poskytovaných služieb je pod¾a objednávky zákazníka v súlade s ponukou internetových 

služieb poskytovate¾a. Ponuka poskytovate¾a je zverejnená na internetových stránkach poskytovate¾a.

5.  Cena poskytovaných služieb je súèas�ou ponuky internetových služieb poskytovate¾a platnej v èase 

uzavretia zmluvy. Ak v ponuke internetových služieb poskytovate¾a nie je uvedené inak, cena je za 

poskytovanie internetových služieb za dobu 1 roka od zaplatenia.

6.  Práva a povinnosti zmluvných strán.

6.1.  Poskytovate¾ je oprávnený:

a.) zverejni� kontaktné údaje zaregistrovaného zákazníka v rozsahu pod¾a 

predplateného užívate¾ského programu prípadne poskytnú� tieto údaje tretej strane,

b.)  zruši� alebo odmietnu� registráciu zákazníka, ak:

- èinnos� firmy nesúvisí s drevárskou alebo nábytkárskou tematikou portála,

- ak zákazník nezaplatí registraèný poplatok riadne a naèas,

- ak zákazník uvádza nesprávne alebo zavádzajúce informácie o sebe alebo v službách 

ako inzeráty, prezentácie výrobkov, v komerèných èlánkoch,

- ak zákazník zneužíva informácie z databáz systému portálov DREVARI.SK, distribuuje 

ich ïalej alebo ich poskytuje tretím osobám za finanènú odmenu,

c.) využi� informácie, ktoré zákazník zadal pri registraènej procedúre pre úèely 

poskytovate¾a. Zákazník súhlasí s poskytnutím týchto informácií tretím stranám,

d.) odmietnu� zodpovednos� vz�ahujúcu sa k akýmko¾vek ponukám, informáciám, 

objednávkam služieb alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom systému 

portálov DREVARI.SK,

e.) odmietnu� zodpovednos� za nepretržitú bezchybnú funkènos� systému a technickú 

prevádzku, úplnú ochranu informácií systému portálov DREVARI.SK pred možnými 

výpadkami alebo útokmi, ako aj za škody, ktoré by takto vznikli zákazníkovi,

f.) odmietnú� uverejni� informácie zákazníka, ktoré by neboli vo forme pod¾a èlánku 6.4. 

VZP,

g.) zasiela� „DREVÁRSKU POŠTU“ (t.j. hromadné informaèné e-maily s komerèným 

obsahom, obchodné ponuky, dopyty a oznamy) do e-mailovej schránky zákazníka, 

uvedenú pri registrácií ako EMAIL PRE OBCHODNÚ KOREŠPODENCIU. Takúto 

aktivitu nemôže zákazník považova� za nevyžiadanú elektronickú poštu zo strany 

poskytovate¾a (tzv. "spam"),

h.) odmietnu� vrátenie zaplateného registraèného poplatku pri predèasnom zrušení 

registrácie zákazníkom,

i.) odstúpi� od zmluvy, ak zákazník nezaplatí registraèný poplatok do 30 dní od 

zaregistrovania.

6.2.  Poskytovate¾ je povinný po registrácii a následnom zaplatení registraèného poplatku poskytnú� 

zákazníkovi nasledovné služby:

a.) pri základnom užívate¾skom programe na portáli DREVARI.SK:

- základnú prezentáciu zákazníka v èasti DATABÁZA FIRIEM v rozsahu základných 

kontaktných údajov a struèný popis èinnosti zákazníka,

- prístup k uverejòovaniu inzerátov a ich nasledovné uverejnenie v DREVÁRSKEJ 

POŠTE,

b.) pri rozšírenom užívate¾skom programe na portáli DREVARI.SK:

- rozšírenú prezentáciu zákazníka v èasti DATABÁZA FIRIEM v rozsahu - kontaktné 

údaje zákazníka, èinnos� zákazníka, prezentácia výrobkov a služieb,

- zvýhodnené umiestnenie karty zákazníka v DATABÁZE FIRIEM,

- prístup k uverejòovaniu inzerátov a ich nasledovné uverejnenie v DREVÁRSKEJ 

POŠTE urèenej pre slovenských zákazníkov,

- prístup k uverejòovaniu akciových ponúk,

- možnos� prezentácie maximálne 4 produktov a služieb naraz v KATALÓGU 

PRODUKTOV,

- preklad poskytovate¾om vybraných inzerátov, akciových ponúk zákazníka do 

anglického a španielskeho jazyka a ich uverejnenie v jazykových verziách portála,

- na žiados� zákazníka vytvori� e-mailovú schránku v tvare "nazovfirmy"@drevari.sk" s 

prístupom cez WEBMAIL,

c.) pri prémiovom užívate¾skom programe na portáli DREVARI.SK:

- rozšírenú prezentáciu zákazníka v èasti DATABÁZA FIRIEM v rozsahu - kontaktné 

údaje zákazníka, èinnos� zákazníka, prezentácia výrobkov a služieb,

- prednostné umiestnenie karty zákazníka v DATABÁZE FIRIEM,

- prístup k uverejòovaniu inzerátov a ich následovné uverejnenie v DREVÁRSKEJ 

POŠTE urèenej pre slovenských zákazníkov,

- prístup k uverejòovaniu akciových ponúk,

- možnos� prezentácie neobmedzeného poètu produktov a služieb naraz v KATALÓGU 

PRODUKTOV,

- preklad poskytovate¾om vybraných inzerátov, akciových ponúk zákazníka do 

anglického a španielskeho jazyka a ich uverejnenie v jazykových verziách portála,

- na žiados� zákazníka vytvori� e-mailovú schránku v tvare "nazovfirmy"@drevari.sk" s 

prístupom cez WEBMAIL,

1. VZP záväzne upravujú právne vz�ahy medzi poskytovate¾om a druhou stranou (ïalej len „zákazník“) vyplývajúce 
zo zmluvy o poskytovaní internetových služieb (ïalej len „zmluvy“) a sú jej neoddelite¾nou súèas�ou.
2. Ponuka internetových služieb zverejnená na internetových stránkach poskytovate¾a: www.byvaj.sk, 
www.drevari.sk, www.timberpolis.sk  a jazykových verziách (ïalej len „systém portálov poskytovate¾a“) je návrhom 
na uzavretie zmluvy.
3. Objednávka zákazníka v súlade s ponukou internetových služieb poskytovate¾a je prijatím návrhu na uzavretie 
zmluvy. Objednávka môže by� v písomnej alebo elektronickej forme. Elektronickou formou sa rozumie vyplnenie a 
odoslanie internetového formulára nachádzajúceho sa na internetových stránkach poskytovate¾a.
4. Rozsah poskytovaných služieb je pod¾a objednávky zákazníka v súlade s ponukou internetových služieb 
poskytovate¾a. Aktuálna ponuka poskytovate¾a je zverejnená na internetových stránkach poskytovate¾a.
5. Cena poskytovaných služieb je súèas�ou ponuky internetových služieb poskytovate¾a platnej v èase uzavretia 
zmluvy. Ak v ponuke internetových služieb poskytovate¾a nie je uvedené inak, cena je za poskytovanie 
internetových služieb za dobu 1 roka od zaplatenia.
6. Predåženie doby poskytovania internetových služieb je možné vždy len na dobu jedného roka. Zaplatením ceny 
za poskytovanie internetových služieb v ïalšom jednoroènom období, zákazník súhlasí s podmienkami registrácie 
(všeobecnými obchodnými podmienkami) v znení platnom k prvému dòu tohto ïalšieho jednoroèného obdobia.
7. Práva a povinnosti zmluvných strán.

7.1. Poskytovate¾ je oprávnený:
a.) zverejni� kontaktné údaje zaregistrovaného zákazníka v rozsahu pod¾a predplateného 
užívate¾ského programu prípadne poskytnú� tieto údaje tretej strane,
b.) zruši� alebo odmietnu� registráciu zákazníka, prípadne bez náhrady neposkytnú� registrovaným 
zákazníkom internetové služby alebo ich èas�, ak:
- èinnos� firmy nesúvisí s drevárskou alebo nábytkárskou tematikou portálu,
- ak zákazník nezaplatí cenu riadne a vèas,
- ak zákazník uvádza nesprávne alebo zavádzajúce informácie o sebe alebo v službách ako inzeráty, 
prezentácie výrobkov, v komerèných èlánkoch, v príspevkoch na fóre alebo ak tieto informácie nesúvisia s 
drevárskou alebo nábytkárskou tematikou portálu,
- ak zákazník zneužíva informácie z databáz systému DREVARI.SK, distribuuje ich ïalej alebo 
ich poskytuje tretím osobám za finanènú odmenu,
c.) využíva� informácie, ktoré zákazník zadal pri registraènej procedúre pre úèely poskytovate¾a. Zákazník 
súhlasí s poskytnutím týchto informácií tretím stranám. To platí aj pre zákazníkov, ktorí sa zaregistrovali a 
nezaplatili registraèný poplatok alebo ktorým predplatenie služieb už uplynulo,
d.) odmietnu� zodpovednos� vz�ahujúcu sa k akýmko¾vek ponukám, informáciám, objednávkam služieb 
alebo tovaru, ktoré budú realizované prostredníctvom systému portálov DREVARI.SK,
e.) odmietnu� zodpovednos� za nepretržitú bezchybnú funkènos� systému a technickú prevádzku, úplnú 
ochranu informácií systému portálov DREVARI.SK pred možnými výpadkami alebo útokmi, ako aj za škody, 
ktoré by takto vznikli zákazníkovi,
f.) odmietnu� uverejni� informácie zákazníka, ktoré by neboli vo forme pod¾a èlánku 7.4. VZP,
g.) zasiela� „DREVÁRSKU POŠTU“ (t.j. hromadné informaèné e-maily s komerèným obsahom, obchodné 
ponuky, dopyty a oznamy) do e-mailovej schránky zákazníka. Takúto aktivitu nemôže zákazník považova� 
za nevyžiadanú elektronickú poštu zo strany poskytovate¾a (tzv. "spam"),
h.) zasiela� hromadnú obchodnú korešpondenciu s obchodnými ponukami a pod hlavièkou iných 
zákazníkov prostredníctvom portálu DREVARI.SK. Každá takáto hromadná obchodná korešpondencia je 
na konci jasne oznaèená a nemôže by� považovaná za nevyžiadanú elektronickú poštu zo strany 
poskytovate¾a (tzv. "spam"),
i.) odmietnu� vrátenie zaplatenej ceny pri predèasnom zrušení registrácie zákazníkom, v takom prípade 
zákazník nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny ani jej èasti,
j.) odstúpi� od zmluvy, ak zákazník nezaplatí cenu do 30 dní od zaregistrovania sa,
k.) bez náhrady odmietnu� poskytnutie internetových služieb alebo ich èasti, ak forma, ve¾kos� alebo obsah 
nezodpovedajú VZP,
l.) poskytovate¾ si vyhradzuje právo pred poskytnutím predplatených služieb (napr. pred uverejnením 
inzerátov, akciových ponúk, èlánkov...) tieto informácie zákazníka prekontrolova� èi spåòajú èlánok 7.1.k.) a 
prípadne ich upravi� v tomto smere. Kontrola informácií je vykonávaná s èasovým odstupom, preto 
poskytovate¾ zaruèuje uverejnenie najneskôr do 2 dní odo dòa dodania kompletných podkladov 
zákazníkom.
m.) poskytovate¾ si vyhradzuje právo s okamžitou úèinnos�ou vypoveda� zmluvu v prípade, ak zákazník alebo 
jemu blízka fyzická alebo právnická osoba, využíva informácie získané od poskytovate¾a pri poskytovaní 
služieb na základe zmluvy, na vykonávanie konkurenènej èinnosti (napríklad konkurenèná internetová 
stránka). Poskytovate¾ má v tom prípade právo na zmluvnú pokutu vo výške už zaplatenej (predplatenej) 
služby za poskytovanie internetových služieb pod¾a zmluvy a to za obdobie od vypovedania zmluvy do 
uplynutia predplateného obdobia poskytovania internetových služieb.
7.2. Poskytovate¾ je povinný po registrácii a následnom zaplatení registraèného poplatku poskytnú� 
zákazníkovi tieto služby:
a.) pri základnom užívate¾skom programe na portáli DREVARI.SK:
- základnú prezentáciu zákazníka v èasti ADRESÁR FIRIEM v rozsahu základných kontaktných údajov - 
názov firmy, adresa, kraj, štát, telefón a èinnos� firmy,
- zákazník súhlasí s poskytnutím všetkých jeho kontaktných údajov a to aj po skonèení platnosti jeho 
zmluvy. Tento súhlas môže zákazník kedyko¾vek písomnou alebo inou preukázate¾nou formou odvola�,
- prístup k uverejòovaniu 25 inzerátov roène.
b.) pri rozšírenom užívate¾skom programe na portáli DREVARI.SK:
- rozšírenú prezentáciu zákazníka v èasti  v rozsahu - kontaktné údaje zákazníka, 
èinnos� zákazníka, prezentácia výrobkov a služieb. E-mailová adresa zákazníka nie je zobrazená, je však  
nahradená formulárom, ktorý presmeruje správu na e-mailovú adresu zákazníka,
- zvýhodnené umiestnenie karty zákazníka v èasti ,
- prístup k uverejòovaniu 50 inzerátov roène a ich nasledovné uverejnenie v DREVÁRSKEJ POŠTE urèenej 
slovenským zákazníkom,
- pripojenie loga firmy k uverejneným inzerátom,
- prístup k uverejòovaniu 10 akciových ponúk roène,
- na žiados� zákazníka vytvori� e-mailovú schránku v tvare "nazovfirmy"@drevari.sk",
- prístup ku kontaktným údajom ostatných zákazníkov. Zákazník súhlasí s poskytnutím všetkých jeho 
kontaktných údajov a to aj po skonèení platnosti jeho zmluvy. Tento súhlas môže zákazník kedyko¾vek 
písomnou alebo inou preukázate¾nou formou odvola�.
c.) pri prémiovom užívate¾skom programe na portáli DREVARI.SK:
- plnú prezentáciu zákazníka v èasti  v rozsahu - kontaktné údaje zákazníka, èinnos� 
zákazníka, prezentácia výrobkov a služieb,
- prednostné umiestnenie karty zákazníka v èasti ,
- prístup k uverejòovaniu inzerátov a ich následné uverejnenie v DREVÁRSKEJ POŠTE urèenej pre 
slovenských zákazníkov,
- prístup k uverejòovaniu akciových ponúk,
- na žiados� zákazníka vytvori� e-mailovú schránku v tvare "nazovfirmy"@drevari.sk",
- uverejni� na žiados� zákazníka èlánok s komerèným obsahom súvisiacim s drevárskou tematikou portálu,
- prístup ku kontaktným údajom ostatných zákazníkov. Zákazník súhlasí s poskytnutím všetkých jeho 
kontaktných údajov a to aj po skonèení platnosti jeho zmluvy. Tento súhlas môže zákazník kedyko¾vek 
písomnou alebo inou preukázate¾nou formou odvola�,
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- pripojenie loga firmy k uverejneným inzerátom,
- 20% z¾ava na bannerovú reklamu,
- roène 10 odoslaní obchodnej korešpondencie vybranej skupine zákazníkov,
- roène 10 reklamných komerèných èlánkov,
- uverejòovanie inzerátov s možnos�ou automatického opakovania inzerátu po urèitom èase (obmedzené 
len technickými možnos�ami poskytovate¾a).
d.) pri užívate¾skom programe partner portálu na portáli DREVARI.SK:
- plnú prezentáciu zákazníka v èasti  v rozsahu - kontaktné údaje zákazníka, èinnos� 
zákazníka, prezentácia výrobkov a služieb,
- prednostné umiestnenie karty zákazníka v èasti . Pozícia TOP 10 je garantovaná iba na 
predplatenej jazykovej verzii. Poradie v rámci TOP 10 je urèované abecedným poradím pod¾a obchodného 
mena zákazníka,
- prístup k uverejòovaniu inzerátov a ich nasledovné uverejnenie v DREVÁRSKEJ POŠTE,
- pripojenie loga firmy k uverejneným inzerátom,
- uverejòovanie inzerátov s možnos�ou automatického opakovania inzerátu po urèitom èase (obmedzené 
len technickými možnos�ami poskytovate¾a),
- pripoji� logo zákazníka v každej odchádzajúcej DREVÁRSKEJ POŠTE urèenej pre slovenských 
zákazníkov (nie v iných jazykových verziách DREVÁRSKEJ POŠTY),
- prístup k uverejòovaniu akciových ponúk,
- na žiados� zákazníka vytvori� e-mailovú schránku v tvare "nazovfirmy"@drevari.sk",
- uverejni� reklamný èlánok dodaný zákazníkom s komerèným obsahom súvisiacim s drevárskou 
tematikou portálu,
- uverejni� na portáli DREVARI.SK (nie v jazykových verziách) reklamnú kampaò s 30% z¾avou. Druh 
reklamného bannera a zaèiatok doby uverejnenia vzájomne dohodne poskytovate¾ so 
zákazníkom s dostatoèným odstupom dopredu (minimálne 2 mesiace), banner dodá zákazník,
- uverejni� logo zákazníka na úvodnej stránke portálu DREVARI.SK (nie v jazykových verziách) v sekcii 
PARTNERI s presmerovaním na stránky zákazníka,
- prístup ku kontaktným údajom ostatných zákazníkov. Zákazník súhlasí s poskytnutím všetkých jeho 
kontaktných údajov a to aj po skonèení platnosti jeho zmluvy. Tento súhlas môže zákazník kedyko¾vek 
písomnou alebo inou preukázate¾nou formou odvola�,
- roène neobmedzený poèet odoslaní obchodnej korešpondencie vybranej skupine zákazníkov 
(obmedzené len technickými možnos�ami poskytovate¾a),
- roène neobmedzený poèet reklamných komerèných èlánkov (obmedzené len technickými možnos�ami 
poskytovate¾a).
7.3. Zákazník je oprávnený:
- zruši� predèasne registráciu v systéme DREVARI.SK. Predèasné zrušenie registrácie musí by� 
zákazníkom urobené v písomnej forme. Pri predèasnom zrušení registrácie sa zákazník vzdáva práva na 
vrátenie pomernej èasti zaplateného registraèného poplatku (ceny poskytnutej služby),
- písomne zruši� zasielanie DREVÁRSKEJ POŠTY,
- požiada� o pomoc pri využívaní poskytovaných služieb: pri registrácií firmy, pri uverejòovaní prezentácie 
výrobkov a služieb,
- ma� prístup k informáciám o návštevnosti systému portálov DREVARI.SK.
7.4. Zákazník je povinný:
- zaplati� registraèný poplatok riadne a naèas pod¾a cenníka platného pre užívate¾ský program, ktorý si 
objednal,
- poskytnú� pri registrácii a pri využívaní systému portálov DREVARI.SK pravdivé informácie. Poskytovate¾ 
nezodpovedá za obsah informácií uvedených užívate¾om. Zákazník berie na vedomie, že akéko¾vek 
informácie poskytované alebo získané prostredníctvom služieb systému portálov DREVARI.SK nie sú 
preverené poskytovate¾om a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednos�ou a rizikom 
užívate¾a,
- poskytova� pri využívaní služieb predplatených služieb portálu DREVARI.SK informácie v dostatoènom a  
zodpovedajúcom rozsahu, forme a ve¾kosti,
- poskytnú� doplòujúce informácie o sebe, o svojej ponuke alebo požiadavkách, alebo o svojom produkte 
v elektronickej forme, ktorý by bol pre systém portálov DREVARI.SK prijate¾ný, a to:

 - pri obrázkoch vo formáte: jpg, gif, png, tiff,  – rozlíšenie min. 72 dpi, ve¾kos� max. 500 kB / obrázok,
- pri vektorových obrázkoch vo formáte: cdr, ai, eps, ve¾kos� max. 500 kB / obrázok,
- pri textových materiáloch: doc, pdf, txt, rtf, xls, ve¾kos� max. 500 kB / súbor.

- uvies� pri registrácií aspoò jeden emailový kontakt na seba. V prípade, že tak neurobí, poskytovate¾ 
nezodpovedá za povinnos� prístupu zákazníka ku zasielanej DREVÁRSKEJ POŠTE. V prípade 
nevyplnenia položky EMAIL PRE OBCHODNÚ KOREŠPODENCIU zákazníkom, bude pre zasielanie 
DREVÁRSKEJ POŠTY využívaná adresa uvedená v polièku EMAIL. 

8. Bannerová reklama je poskytovaná tým spôsobom :
- na jednom mieste rotujú 3 bannery rôznych zákazníkov, ktoré sa menia naèítaním internetovej stránky, 
alebo jej aktualizáciou (t.j. nie je vidite¾ná v každom èasovom okamihu), 
- poskytovate¾ ponúka k prenájmu reklamný priestor na dohodnuté èasové obdobie, a teda nezaruèuje 
žiaden poèet kliknutí alebo zobrazení,
- aktuálne ceny reklamy sa nachádzajú na stránkach portálu DREVARI.SK a platia pre reklamu iba na 
jednom z portálov, teda nie na všetkých, ak nie je dohodnuté inak,
- poskytovate¾ má právo odmietnu� reklamu, ak obsahovo a tematicky nesúvisí s drevárskym a 
nábytkárskym zameraním portálu alebo ak je v nevyhovujúcom technickom prevedení (nekompatibilný 
formát, ve¾kos� bannera a pod.) Pri objednávke vytvorenia reklamného bannera poskytovate¾om, je 
poskytovate¾ povinný vytvori� reklamný banner do 14 dní od dodania podkladov. Strany sa môžu písomne 
dohodnú� aj na inej lehote.

9. Poskytovate¾ pre nezaregistrovaných zákazníkov ponúka možnos� bezplatnej inzercie s nasledovnými 
podmienkami :

- po odoslaní bude inzerát prekontrolovaný redakciou v prípade potreby upravený a následne uverejnený,
- inzeráty nesúvisiace s tematikou portálu, s nekorektným obsahom alebo formou, budú zmazané,
- kontakt na inzerenta bezplatnej inzercie bude poskytnutý iba zaregistrovaným zákazníkom s 
predplateným užívate¾ským programom,

- poskytovate¾ si vyhradzuje právo zaradi� inzerenta bezplatnej inzercie do odberu DREVÁRSKEJ POŠTY 
aj bez jeho výslovného súhlasu.

10. Zmeny a doplnenia zmluvy sú možné len písomným dodatkom podpísaným oboma stranami. Poskytovate¾ 
uverejòuje aktuálne VZP na adrese http://www.drevari.sk/images/download/terms_sk.pdf.
11. Poskytovate¾ je povinný zabezpeèi� ochranu osobných údajov v súlade so zákonom è. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov.
12. Poskytovate¾ a zákazník sa zaväzujú rieši� prípadné spory dohodou, resp. prostredníctvom súdov Slovenskej 
republiky.
13. Poskytovate¾ a zákazník sa dohodli, že ich vz�ah sa riadi Obchodným zákonníkom a ostatnými slovenskými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
14. Poskytovate¾ a zákazník si v osobitných prípadoch môžu zmluvné podmienky dohodnú� písomnou zmluvou. 
Takouto písomnou zmluvou si môžu dohodnú� aj zmluvné podmienky odlišné od VZP.
15. VZP môže poskytovate¾ zmeni� jednostranne a to s úèinnos�ou odo dòa nasledujúceho od ich zverejnenia na 
internetových stránkach poskytovate¾a.
16. Tieto VZP nadobúdajú platnos� a úèinnos� dòa 20.09.2013.

Zverejnené 20.09.2013

ADRESÁR FIRIEM

ADRESÁR FIRIEM

- poskytovate¾ si vyhradzuje právo neuverejni� inzerciu inzerenta bezplatnej inzercie

d.) pri programe partner portála na portáli DREVARI.SK:

- plnú prezentáciu zákazníka èasti v DATABÁZA FIRIEM v rozsahu - kontaktné údaje 

zákazníka, èinnos� zákazníka, prezentácia výrobkov a služieb,

- prednostné umiestnenie karty zákazníka v DATABÁZE FIRIEM ,

- prístup k uverejòovaniu inzerátov a ich nasledovné uverejnenie v DREVÁRSKEJ 

POŠTE,

- pripoji� logo zákazníka v každej odchádzajúcej DREVARKEJ POŠTE urèenej pre 

slovenských zákazníkov,

- prístup k uverejòovaniu akciových ponúk,

- možnos� prezentácie neobmedzeného poètu produktov a služieb naraz v KATALÓGU 

PRODUKTOV,

- preklad poskytovate¾om vybraných inzerátov, akciových ponúk zákazníka do 

anglického a španielskeho jazyka a ich uverejnenie v jazykových verziách portála,

- na žiados� zákazníka vytvori� e-mailovú schránku v tvare "nazovfirmy"@drevari.sk" s 

prístupom cez WEBMAIL,

- uverejni� reklamný èlánok dodaný zákazníkom s komerèným obsahom súvisiacim s 

drevárskou tematikou portála,

- uverejni� na portáli DREVARI.SK (nie v jazykových verziách) jeden reklamný banner 

dodaný zákazníkom (rozmery  bannera 120 x 60px) po dobu 3 mesiacoch zadarmo,

- uverejni� logo zákazníka na úvodnej stránke portála DREVARI.SK (nie v jazykových 

verziách) v sekcii PARTNERI s presmerovaním na stránky zákazníka.

6.3. Zákazník je oprávnený:

- zruši� predèasne registráciu v systéme portálov DREVARI.SK. Predèasné zrušenie 

registrácie musí by� zákazníkom urobené v písomnej forme. Pri predèasnom zrušení 

registrácie sa zákazník vzdáva práva na vrátenie pomernej èasti zaplateného 

registraèného poplatku (ceny poskytnutej služby),

- písomne zruši� zasielanie DREVÁRSKEJ POŠTY,

- požiada� o pomoc pri využívaní poskytovaných služieb: pri registrácií firmy, pri 

uverejòovaní prezentácie výrobkov a služieb

- ma� prístup k informáciám o návštevnosti systému portálov DREVARI.SK (najmä: 

www.byvaj.sk, www.drevari.sk, www.drevari.cz, www.e-wood.biz, www.e-madera.com 

6.4. Zákazník je povinný:

- zaplati� registraèný poplatok riadne a naèas pod¾a cenníka platného pre užívate¾ský 

program, ktorý si objednal,

- poskytnú� pri registrácii a pri využívaní systému portálov DREVARI.SK pravdivé 

informácie. Poskytovate¾ nezodpovedá za obsah informácií uvedených užívate¾om. 

Zákazník berie na vedomie, že akéko¾vek informácie poskytované alebo získané 

prostredníctvom služieb systému portálov DREVARI.SK nie sú preverené 

poskytovate¾om a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednos�ou a 

rizikom užívate¾a,

- poskytnú� doplòujúce informácie o sebe, o svojej ponuke alebo požiadavkách, alebo o 

svojom produkte v elektronickej forme, ktorý by bol pre systém portálov DREVARI.SK 

prijate¾ný, a to: 

- pri obrázkoch vo formáte: jpg, gif, png, tiff, eps  rozlíšenie min. 72 dpi, ve¾kos� max. 

250 kB/obrázok

- pri vektorových obrázkoch vo formáte: cdr, ai, eps, ve¾kos� max. 250 kB/obrázok

- pri textových materiáloch: doc, pdf, txt, rtf, xls, ve¾kos� max. 250 kB/súbor

- uvies� pri registrácií aspoò jeden emailový kontakt na seba. V prípade, že tak neurobí, 

poskytovate¾ nezodpovedá za povinnos� prístupu zákazníka ku zasielanej 

DREVÁRSKEJ POŠTE. V prípade nevyplnenia položky EMAIL PRE OBCHODNÚ 

KOREŠPODENCIU zákazníkom, bude pre zasielanie DREVÁRSKEJ POŠTY využívaná 

adresa uvedená v polièku EMAIL. 

7. Zmeny a doplnenia zmluvy sú možné len v písomnej forme so súhlasom poskytovate¾a a zákazníka.

8.  Poskytovate¾ je povinný zabezpeèi� ochranu osobných údajov v súlade so zákonom è. 428/2002 Z.z. 

o ochrane osobných údajov.

9. Poskytovate¾ a zákazník sa zaväzujú rieši� prípadné spory dohodou, resp. prostredníctvom súdov 

Slovenskej republiky.

10. Poskytovate¾ a zákazník sa dohodli, že ich vz�ah sa riadi Obchodným zákonníkom a ostatnými 

slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

11. Poskytovate¾ a zákazník si v osobitných prípadoch môžu zmluvné podmienky dohodnú� písomnou 

zmluvou. Takouto písomnou zmluvou si môžu dohodnú� aj zmluvné podmienky odlišné od VZP.

12. VZP môže poskytovate¾ zmeni� jednostranne a to s úèinnos�ou odo dòa nasledujúceho od ich 

zverejnenia na internetových stránkach poskytovate¾a.

13. Tieto VZP nadobúdajú platnos� a úèinnos� dòa 15.februára 2005

V Prešove dòa 15.februára 2005

PODMIENKY REGISTRÁCIE
Všeobecné zmluvné podmienky pre poskytovanie internetových služieb s platnos�ou od 20.09.2007


