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Vseobecne Ustanovenia Obchodnych
Podmienok Spolocnosti
Vysvetlenie Základných Pojmov:
“Account/Účet” znamená vlastný účet na spracovanie požiadavky vrátane firmného,
obchodného alebo personálneho spracovania.
“Zákaznik/Klient” znamená klient ktory využíva služby UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
“UNISOL SLOVAKIA”, “my”, “spoločnosť”, alebo “o nás” znamená UNISOL
SLOVAKIA s.r.o. (46 832 343).
“Práva duševného vlastníctva” sa vzťahuje na všetky práva duševného vlastníctva,
okrem iného na:
I.
II.

autorské práva, patenty, registrované dizajny, ochranné známky a akékoľvek
právo na zachovanie dôvernosti dôverných informácií; a
bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú uvedené tieto privilégiá, a či sú aktuálne
podľa akýchkoľvek platných zákonov.

“UNISOL SLOVAKIA s.r.o.” znamená poskytovanie služieb širokej verejnosti na
základe platného cenníka služieb.
“Použivateľ”, “ty”, “vy”, alebo “oni” znamená akýkoľvek subjekt alebo osoba, ktorá
používa alebo aktivne vyžíva poskytované služby prostredníctvom našej webovej
stránky
“Uživateľská zmluva”, “Rámcova zmluva” alebo “Odoberateľská
zmluva” znamená :
I.
II.

Zmluva uzatvárana s uživateľom alebo odberateľom služieb;
akékoľvek ďalšie ustanovenia, ktoré boli uznané spoločnostou UNISOL
SLOVAKIA s.r.o. so zákazníkom, a to aj v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s
užívateľskou dohodou, vseobecných podmienok spoločnosti a so zásadami
ochrany osobných údajov;

“Webové rozhranie” alebo “Webové stránky” reprezentuje všetky suvisiace
informácie prevádzkované spoločnosťou UNISOL SLOVAKIA s.r.o. a všetky
pripojené poskytované služby, nástroje alebo aplikácie registrovane v súlade
konateľa spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
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1. Zhrnutie Informacií
Používaním webových stránok beriete na vedomie a súhlasíte s nasledujúcimi
podmienkami so spoločnosťou UNISOL SLOVAKIA.
Zmluvu s používateľom je môžné zmeniť alebo čiastočne upraviť len po vzajomnej
konzultácií, alebo ak si to vyžaduje úprava všeobecný podmienok a ochrana
osobných údajov, ktorá je plne k dispozícií na našich webových stránkach.
Služby poskytuje spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. („UNISOL SLOVAKIA“), so
sídlom Horné Pršany27, Horné Pršany, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská
Republika.
Webové stránky sú výhradne určené návštevníkov, kde používatelia majú možnosť
nadobudnuť informácie o poskytovaných službách, ktoré sú prevádzkované
spoločnosťou UNISOL SLOVAKIA s.r.o.

2. Rozsah Informácií
Využívaním a použitím našeho webového rozhrania, ktoré spoločnosť UNISOL
SLOVAKIA s.r.o., je potrebné aby ste sa vo vlastnom záujme patrične oboznámili so
všeobecnými podmienkami vrátane ochorane osobných údajov a to aj vrátane
všetkých súvisiacich podmienok, ktoré boli publikované našou spoločnosťou.
Všetky všeobecné podmienky, ktoré sú v súlade so zásadami o ochranne osobných
údajov a rovnako tak aj dané ustanoveniami spoločnosťou UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
a rovnako tak aj v spojitosti so zásadami použivania webových stránok našej
spoločnosti. Použivaním webového rozhrania našej spoločnosti, tak zároveň
vyjadrujete súhlas s podmienkami, ktoré boli ustanovené a predmetom právného
konania.
Poskytovane služby, informácie a všetky produkty, ktoré sme sprístupnili širokej
verejnosti pre ich osobitny účeľ sú rovnako chránené podmienkami a ustanoveniami
našej spoločnosti.
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3. Obmedzené Oprávnenia
Obmedzené oprávnenie používanie webového rozhrania UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
nadobudá svoju platnosť, pre všetkých použivateľov rovnako ak:

I. právne vzťahy boli narušené poškodzovaním mena spoločnosti ; alebo
II. záväzné zmluvné body neboli rešpektované v plnom rozsahu; alebo
III. boli narušené v súlade s pravidlami Eurépskej únie alebo inej príslušnej
jurisdikcie; alebo
IV. uživateľ pourušil alebo odmietol prijať podmienky našej spoločnosti; alebo
V. ukončil spoluprácu s našou spoločnosťou UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
Fyzická alebo pravnická osoba, ktorá má vlastný účet na webovom rozhraní našej
spoločnosti je plne zodpovedná za správu osobných udájov a dat a rovnako tak aj za
celú činnosť vykonanú s týmto účtom. Jednotlivec alebo obchodný subjekt je
oprávnený spravovať svoj vlastný účet podľa vlastného uváženia a však v súlade
s právnymi normami príslušnej jurisdikcie.

4. Využívanie Služieb
Počas používania webového rozhrania spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o. tak
vyjadrujete svoj osobitný súhlas, že nebudete:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Zverejnovať obsah alebo informácie ktoré by poškodzovali meno našej
spoločnosti;
Nešírili nevhodné slovné spojenia a to aj vrátane vulgarizmov;
Porušovať všeobecné podmienky alebo pravnú legislativu našej spoločnosti;
Plne rešpektovať všetky zákony, pravidlá a práva tretich strán a ich zásady;
Zanedbávať platby za služby, ktoré vám boli prevedené našov spoločnostou;
Zavádzať našu spoločnosť o poskytovanej zmene služby alebo tlačovej chybe;
Vyhýbaťsa, obchadzať alebo inak manipulovať štruktúru poplatkov
a fakturácie;
Pracovaťs falošným, nepresným, zavádzajúcim, hanlivým alebo urážlivým
obsahom;
Ignorovať fakturačný process a všetky poplatky dlhované našej spoločnosti
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X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.

XV.

Práca s falošným, nepresným, zavádzajúcim, hanlivým alebo urážlivým
obsahom;
Distribuovať alebo zverejňovať spam, nevyžiadanú alebo hromadnú
elektronickú komunikáciu, reťazové listy alebo pyramídové hry;
distribuovať vírusy alebo iné technológie, ktoré môžu poškodiť UNISOL
SLOVAKIA s.r.o., webovú stránku alebo záujmy alebo majetok používateľov
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. (vrátane ich práv na duševné vlastníctvo, súkromie a
publicitu) alebo sú nezákonné, výhražné, urážlivé, hanlivé, narúšajú súkromie,
vulgárne, obscénne, vulgárne alebo také, ktoré môžu obťažovať alebo
spôsobovať strach alebo nepríjemnosti voči akejkoľvek osobe alebo
podnecovať k nenávisti k nej;
pokúsiť sa upraviť, preložiť, prispôsobiť, upraviť, dekompilovať, rozobrať
alebo spätne analyzovať akékoľvek softvérové programy, ktoré používame v
súvislosti s webovim rozhranim UNISOL SLOVAKIA s.r.o.;
kopírovať, upravovať alebo distribuovať práva alebo obsah z webových
stránok UNISOL SLOVAKIA s.r.o. alebo autorských práv a ochranných značiek
spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.; alebo
Spravovať, nakladať alebo inak zhromažďovať informácie o používateľoch
vrátane e-mailových adries a iných dát spravovaných spoločnosťou UNISOL
SLOVAKIA s.r.o.

5. Porušenie Práv Duševného Vlastníctva
Našou zásadou je reagovať na jasné oznámenia o údajnom porušovaní práv
duševného vlastníctva. Naše zásady porušovania autorských práv sú navrhnuté tak,
aby nám zasielanie oznámení o údajnom porušení povinnosti bolo čo
najjednoduchšie, a zároveň tak aj znižoval počet oznámení, ktoré obdržíme, majú
podvodný charakter alebo sú ťažko overiteľne a pochopiteľné. Ak sa domnievate, že
boli porušené vaše práva duševného vlastníctva, oznámte nám to prostredníctvom
office@unisol-slovakia.sk a my ich prešetríme alebo predáme daľej patričnej
jurisdikcii na ich prípadne prešetrenie.
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6. Obchodné Využitie Služieb
Ak používate služby našej spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o. v mene firmy ako
fyzická alebo právnická osoba, tak potom vyjadrujete svoj osobný súhlas a
akceptujete tieto podmienky. Nasledovné podmienky budú neškodné a budú
odškodňovať spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. a jej pridružené spoločnosti,
konateľov, zástupcov a zamestnancov pred akýmkoľvek nárokom, žalobou alebo
konaním vyplývajúcim z používania služieb alebo súvisiacimi s používaním služieb
alebo porušením týchto podmienok vrátane akýchkoľvek zodpovedností alebo
výdavkov vyplývajúcich z nárokov na náhrady škody, žaloby, rozsudky, náklady na
súdne spory a poplatky advokátov.

7. Právo na Prehodnotenie Informácií
Korešpondencia zverejnena na webovom rozhraní našej spoločnosti je možné
sťahovať alebo pristupovať a testovať ak je to potrebné pre inovaciú služieb.
Nasledovné opravnenia sú speciálne vyhradené len pre administrátorsku spravú,
ktorá je spojená s riadením, kontrolovaním a overovaním jej samotnej funkčnosti.

Všetky nahrané súbory, programy a webové stránky súvisiace s používaním a
správou webového rozhrania, webhostingu alebo pri správe serverov si
vyhradzujeme právo ich použiť za účeľom vyšetrovania podvodov a to aj na účely
riadenia rizík v podnikovej sfére našej spoločnosti a na relatívne súvisiace účely.

8. Zamedzenie a Prevencia Podvodov
Platobne ukoný a uhrády za poskytované služby je potrebné uhradiť na mieste, pri
dodaní materiálu alebo poskytnutia služieb odberateľovi a to za účeľom
minimalizovania nezhôd o uskotočnených finančných transakciach. Alternativný
bezpečnostný spôsob platieb je rovnako možné považovať penažnú hotovosť,
faktúrovanie s okamžitou platbou alebo smartpay system, ktorý je prepojený s
finančnou správou.
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Ak zistíme, že všetky sumy, ktoré ste vložili, sú výsledkom falošnej transakcie (napr.
Použitím neoprávnenej transakcie kreditnou kartou), tak bude okamžite
zamietnutá. Ak nasledovná suma už bola priradená k poskytnutým službám a
preukáže sa jej neopravnené použitie, tak je odberateľ povinný nám uhradiť všetky,
škody, straty a poplatky spojené s týmito transakciami. Ak odmietnete, pozastavíme
váš účet a môžeme podniknúť patričné kroky proti vám alebo vašej spoločnosti,
ktorú zastupujete podľa pravný a platných zákonov slovenkej jurisdikcie alebo
podať návrh na preštrenie finančnej transakcie ustavným činiteľom.

Na základe nepretržitého monitorovania online účtov a dát je možné čiastočne
limitovať,obmedziť alebo inak suspendovat transakcie na našom webovom rozhraní ,
ak:
I. Sa preukáže, že môže existovať značná úroveň ohrozenia týkajúceho sa vás, vašho
osobitného profilu alebo všetkých iných poskytnutých dat alebo všetkých vašich
účtov, ktoré sú v správe našej spoločnosti;
II. Veríme, že existuje hrozba, že takéto peniaze budú mať za následok odmietnutie
finančných prostriedkov príslušnými inštitúciami;
III. Veríme, že peniaze budú odoslané inej osobe ako vám;
IV. Veríme, že posielate prostriedky do krajín, v ktorých neposkytujeme služby; alebo
V. Musíme zo zákona podniknúť kroky, ktoré sú požadované ustavnými činiteľmi;

Ďalej si spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. vyhradzuje právo vykonať všetky
nevyhnutné a patričné opatrenia, ktoré by boli v rozpore s našimi všeobecními
podmienkami alebo platnými zákonmi Slovenskej Republiky.

9. Právo na Odmietnutie Služieb
Naša spoločnosť má opravnenie zrušiť váš účet a to bez akéhokoľvek prednostného
upozornenia rovnako tak aj nasledujúcich dôvodov porušenia podmienok:
I.
II.

ak dospejeme k záveru, že porušujete naše obchodné podmienky alebo
nekonáte podľa právný postupov, ktoré sú vyplívajuce z tejto zmluvy;
ak ste porušili obchodné alebo iné právne podmienky našej spoločnosti;
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

ak ste porušili niekoho práva duševného vlastníctva alebo inak poškodili meno
našej spoločnosti;
ak sa zúčastňujete podvodných,klamlivých alebo inak zavádzajúcích aktivít,
ktoré by spôsobovali ujmu nám alebo spoločnosti;
sme povinní tak okamžite vykonať nápravu, ktorá je vyplívajuca a ustanovená
podľa právnej legislatívy;
môžete mať pre nás riziko pri obchodnom jednaní poskytovaných služieb;
ste pre nás vykazali opakovanú stratu alebo máte neprimeraný prístup k
obchodným podmienkam spoločnosti;
sa preukáže fakt rizikového obchodovanie alebo iný používateľa je vystavený
rizikovému obchodovaniu;
z iných dôvodov vaše jednanie a umýsli neboli číste a mali neuprimný
charakter obchodovania.

Ak sa rozhodneme zrušiť váš osobný účet z nasledovných dôvodov, ktoré vychádzajú
z tejto zmluvy, tak vám vzniká povinnosť zaplatiť a vyrovnať všetky vaše neuhradené
poplatky, spory, a vyrovnať váš účet v plnej výške v stanovenej lehote.

10. Riešenie Sporov
V prípade, že sa vyskytol spor na základe poskytovaných služieb z akýchkoľvek
dôvodov, tak vám dôrazne odporúčame, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom
písomnej formy a to na požadovanú adresu našej spoločnosti. Pri konaní sporov je
potrebné presne špecifikovať váš próblem a to aj vrátane jeho samotného
vyrozumenia. Zvyčajne vzniknú spory z dôvodu nedorozumení alebo neznalosti
obchodných podmienok spoločnosti a práve preto vám veľmi radi v tomto smere
pomôžeme, pokiaľ ste nám poskytli všetky požadované informácie a to aj vrátane
vašeho osobného vyrozumenia..

Všetky spory, ktoré ste proti nám vzniesli alebo ste nám podali návrh na ich samotné
prešetrenie, tak plati, že sú v súlade s obchodnými podmienkami našej spoločnosti.
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. Bude sa vám snažiť poskytnúť adekvátne rišenia v každom
smere, avšak neschopnosť alebo neznalosť našich obchodných podmienok v
súvislosti s ich samotným porušením zo strany odoberateľa alebo iných sa nezrieka
nášho práva konať v súvislosti s právnými predpismi patričnej jurisdikcii.
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Spoločnosť UNISOL SLOVAKIA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za spory, ktoré
sa vyskytli alebo nastali z nedbálého oboznámenia sa s obchodnými podmienkami
spoločnosti, ktoré sú dane, stanovené alebo v inej forme sprístupnené odberateľovi.
Ďalej platí, že UNISOL SLOVAKIA s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody
spôsobené tretími osobami alebo osobami, ktorý nie su ich súčastou alebo neboli
právne poverený konať v mene spoločnosti a práve preto nie je možné si uplatniť
nárok na žiadne odškodné z titulu využivania, konania, jednania alebo prevedenia
služieb našej spoločnosti a to aj vrámci ich osobitného poskytovani na našom
webovom rozhrani.

11. Ochrana Osobných Údajov
Vaše súkromie a to aj vrátane ochrany osobných údajov je pre nás nanajvýšou
prioritou. Akékoľvek použitie z vašich osobných údajov sú v súlade s legislatívou a
požadovanými pravnými predpismi Slovenskej jurisdikcie.

Naša spoločnosť sa dalaj zaväzuje použivať osobné v súlade s našimi zásadami
ochrany osobných údajov, ktoré sú dané a stanovené v osobitnej dokumentácií. Ak
s týmito pravidlami ako fyzická alebo pravnická osoba nijako nesúhlasíte, tak ste
povinný sa zdržať používania našich poskytovaných služby a to v akejkoľvek inak
šírenej alebo sprístupnej forme.

Ako použivateľ ste povinný sa s týmito informáciami a to vo vlastnom zájme
vopred dobre oboznámiť skôr ako začnete alebo požiadate o využitie služieb našej
spoločnosti. Pre nadobudnutie bližších informácií o ochrane osobných údajom je
potrebné je samotné vzhľiadnutie rovnako tak aj oboznámenie sa o patričných
bodoch a postupoch.
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12. Odškodnovanie
Právne ochránovanie všetjých našich zamestnancov nášej spoločnosti vrátane
konateľov, riadiacich pracovníkov, agentov a zamestnancov pred akýmkoľvek
nárokom alebo požiadavkou vrátane prípustných nákladov a poplatkov, ktoré
vzniknú z konania v rozpore s touto dohodou alebo z dôvodu porušenia akýchkoľvek
zákonov v priebehu konania alebo v dôsledku jeho počiatočného alebo konečného
konania a to aj vrátanie používania webového rozhrania spoločnosti UNISOL
SLOVAKIA s.r.o. a služby s nimi súviace širokej verejnosti.

13. Bezpečnosť
Naša spoločnosť zabezpečujeme a chrání všetky potrebné informácie, ktoré sú
predmetom obchodných podmienok ale aj informácie, ktoré nám poskytujete
prostredníctvom webového rozhrania. Rovnako sa ich starostlivo snažíme udržiavať
veľmi zodpovedné v bezpečí s limitovaním pristupom. Zaistenie ochrany vášho
súkromia a vami poskytnutými informacií za účeľom samotného obchodovania so
spoločnosťou UNISOL SLOVAKIA s.r.o. je jednou s najvyšších priorít.

Prijali sme patričné opatrenia ale aj postupy, aby sme zabezbpečili a chránili všetky
vami informácie, ktoré ste nám sami predali na spracovanie pri odbere služieb.
Neustále analyzujeme, monitorujeme a zlepšujeme zabezpečenie poskytovaných
služieb a to aj vratáne webovehó rozhrania. Neustále pracujeme na tom, aby sme
svojim odberateľom zaručili, že autentifikáčné processy a úschova poskytnutých
informácií patria v našej spoločnosti ako prvoradá záležitosť.

Uživateľ je povinný nás neodkladne informovať, keď vás upozorníme na akékoľvek
neoprávnené použitie alebo akékoľvek iné narušenie bezpečnostných opatrení v
priestoroch našeho webového rozhrania alebo v súvislosti s poskytovaními službami
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. a to aj vrátane narušenie bezpečnosti alebo neoprávnený
prístup.

UNISOL SLOVAKIA s.r.o. Všeobecné Podmienky Obchodovania
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14. Obmedzenie Zodpovednosti
UNISOLS SLOVAKIA s.r.o. za žiadnych okolností nebudeme zodpovední za:
I.
II.
III.

akékoľvek neúmyselné, následné, rozlišovacie alebo súvisiace škody, ktoré
môžu vzniknúť;
akékoľvek škody v spoločnosti, podnikání, príjmoch alebo ziskoch (či už
nepriamych alebo priamych), ktoré by vás mohli postihnúť;
akékoľvek škody, nároky alebo straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku
akýchkoľvek z osobných obchodov týkajúcich sa webového rozhrania a
poskytovaných služieb našej spoločnosti.

Obmedzenia našej zodpovednosti voči vám budú účinné, ak budeme my,
zamestnanci, naše pridružené spoločnosti, naše prepojené subjekty alebo ktokoľvek
iný, kto je s nami zmluvné zaviazaný partnerskov spoluprácov, tak bude informovaní
o pravdepodobnosti takýchto škôd alebo aj patričné vzniknutých nákladov, ktoré
uživateľovi vznikli počas jeho trvania.

15. Záruky a Zodpovednosť
INÉ AKO PÍSOMNÉ VYJADRENIE UVEDENÉ VO VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH ALEBO
INÝCH DODATOČNÝCH PODMIENKACH, KTORÉ BOLI USTANOVENÉ SPOLOČNOSŤOV
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. A TO AJ VRÁTANE DODÁVATEĽOV A DISTRIBÚTOROV.
NEVYKONÁVAME ŽIADNE INÉ ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA OBSAHU V RÁMCI
POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB, KONKRÉTNYCH FUNKCIÍ ALEBO ICH SPOĽAHLIVOSTI,
DOSTUPNOSTI VRÁTANE SCHOPNOSTI USPOKOJOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH POTREBY.
VŠETKY PONÚKANE SLUŽBY NAŠEJ SPOLOČNOSTI.
NIEKTORÉ JURISDIKCIE POSKYTUJÚ URČITÉ ZÁRUKY, AKO IMPLIKOVANÁ ZÁRUKA
PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A BEZ PORUŠENIA PRÁV A TO AJ V
ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM A ROVNAKO TAK AJ VYLUČUJEME VŠETKY ZÁRUKY
SPOJENÉ S NIMI.
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16. Zodpovednosť za Poskytované Služby
AK JE POVOLENÉ ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ UNISOL SLOVAKIA s.r.o. A TO AJ
DODÁVATELIA A DISTRIBÚTORI NAŠEJ SPOLOČNOSTI NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA
STRATY ZISKOV, PRÍJMOV ALEBO ÚDAJOV, FINANČNÉ STRATY ALEBO NEPRIAME,
ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKLI
AVŠAK SÚ POVINNÝ VYKONAŤ JEJ NÁHRADU.
V ROZSAHU POVOLENÝ ZÁKONOM JE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. A TO AJ JEHO DODÁVATEĽOV A DISTRIBÚTOROV ZA
AKÉKOĽVEK ZARIADENIA PODĽA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK, VRÁTANE
PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY TOVARU, KTORÁ JE TOTOŽNÁ SO SUMOU
OBJEDNÁVKY, PROSTREDNÍCTVOM KTOREJ NÁM UPLATNÍTE OPÄTOVNÉ
DODÁVANIE SLUŽIEB ALEBO JEJ UPLNÚ NÁHRADU.
VO VŠETKÝCH PRÍPADOCH SI UNISOL SLOVAKIA s.r.o. VYHRADZUJEME PRÁVO, ŽE
DODÁVATELIA A DISTRIBÚTORI BUDÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA STRATU,
POŠKODENIE ALEBO INÉ NARUĚNIE TOVARU, KTORÉ VZNIKLO POČAS DOVOZU
ALEBO AJ MIMO NEHO.

17. Jurisdické Obmedzenia
V prípade, že akýkoľvek zákon alebo jurisdikcia určuje alebo prikazuje iné
obmedzenia ako sú stanované vo všeobecných podmienkach alebo ustanovuje
rozličné pravidlá týchto obmedzení, tak si naša spoločnosť vyhradzuje právo
požadovať obmedzenia maximálnej povolenej tabuľky a povolení podľa
ustanovených zákonov patričnej jurisdikcie.

18. Prednostné práva konania
Vyhradzujeme si plné právo použiť všeobecné podmienky a nasledovné pravidlo ako
zábranu voči vášmu konaniu, nároku, súdnemu vymenovaniu alebo akémukoľvek
inému relevantnému aktu, ktorý je obsiahnutý v podstate alebo duchu tohto
predmetného konania. Vyhradzujeme si právo použiť túto dohodu a doložku ako
hlavný dodatok zmluvy medzi vami, nami a našimi partnermi.

UNISOL SLOVAKIA s.r.o. Všeobecné Podmienky Obchodovania
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19. Žiadne Hromadné Žaloby
Vy a my súhlasíme s tým, že obidve strany budú mať možnosť vznášať nároky v
rovnakej miere a to iba ak ide o individuálne priamo predmetne jednanie, a nie ako
žalobca alebo člen triedy v žiadnej údajnej žalobe alebo pri predmetnom
subjektovom konaní.

Pokiaľ sa vy ani my nezhodneme alebo nejako inak nedohodneme, alebo je nemôže
zlúčiť prípadne spojiť nároky na viac ako jednej osoby alebo strany a nesmie inak
predsedať v akejkoľvek forme konsolidovaného, zástupného alebo skupinového
konania.

Okrem toho môže sudca rozhodnúť o úľave (vrátane peňažnej, súdnej a
deklaratórnej nápravy) iba v prospech jednotlivej strany, ktorá žiada o úľavu, a to iba
v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie úľavy vyžadovanej jej individuálnymi
nárokmi a to len vtedy pokiaľ sa preúkaže pravdivost a dôverihodnosť sporných
informácií. Akákoľvek iná udelená úľava nemôže mať vplyv na ostatných užívateľov
a nemože poškodzovať individualné konanie alebo inak narúšat dobre mravi
spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.

20. Právne Spory
Nasledovné všeobecné podmienky su predmetom obchodného konania našej
spoločnosti a bude sa vo všetkých ohľadoch riadiť platnámi zákonmi Slovenskej
republiky.
Ak spor nie je možné vyriešiť, potom sa odberateľ,použivateľ a UNISOL SLOVAKIA
s.r.o. nenávratne podriaďujete nevýhradnej jurisdikcii súdov na územi Slovenskej
republiky.

UNISOL SLOVAKIA s.r.o. Všeobecné Podmienky Obchodovania
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21. Oddeliteľnosť Konania
Nepresnosť ktorejkoľvek časti, ktorá je vychádzúca so vzajomnej spoluprace
zmluvných strán alebo inak uzatváranej dohody particnej spoluprace sa nebude
považovať za to, že by mala vplyv na legitimitné konanie ktorejkoľvek inej
zodpovedajúcej časti tohto obsahu a rovnako tak aj ustanovení obchodných
podmienok spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.

V prípade, že sa bude považovať ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody medzi
zmluvnymi obchodnými partnermi za neplatné alebo zmluvné strany sa dohodli, tak
platí že zvyšné ustanovenia sa budú rovnako považovať za plne platné a účinné,
akoby ich obe strany vykonali po zrušení neplatného obchodného konania v rámci
patričných ustanovení spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o. a to aj v súlade s
platnými právnými predpismy patričnej jurisdikcie.

22. Výklad a Pomenovania
Názvy a pomenovania v našej spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o. slúžia iba na
referenčné účely a v žiadnom prípade neobmedzujú, nedefinujú, nepopisujú ani
nevytvárajú rozsah alebo iný stupeň jeho samotnáho rozsahu a častí.

Výklad jeho osobitných častí je vypracovní na základe samotného rozpoznavania
obchodnej činnosti a to aj vrátane jeho upresnéneho obchodného konania vrátane
špecifikovania pojmov a výkladovej časti, ktorý je spojený s týmito definíciami a jeho
rozsahom.

23. Zrieknutie sa Konania
Našov schopnosťou konať v súvislosti s očakávanými alebo skutočnými porušeniami
obchodných podmienok zo strany odberteľov alebo iných použivateľov opravnuje
našu spoločnosť konať v súlade s patričnými obchodnými podmienkami a to aj v
súvisloti všetkých porovnatelných a prekročených priestupkov, ktoré nadobudli
platnosť jeho samotného konania, porušovania, zavádzania, ignorovania alebo neboli
nijako inak v súlade s podmienkami spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. Všeobecné Podmienky Obchodovania
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Nerešpektovanie zmluvného konania, ktorý nie je akceptovaný odberateľom v plnom
rozsahu si vyhradzujeme právo obmedziť zodpovednosť a konanie odberateľa a to v
rámci nekalých podvodov alebo iných klamlivo zavádzajúcich údajov poskytovanej
našej spoločnosti. Význám alebo obsah v tejto časti prikazuje fyzickým a pravnickým
osobám znášať plnú zodpovednosť pri osobitnom konaní a to aj vrátane dôsledku
podvodov alebo klamlivých skreslení údajov.

Opatrenia, ktoré sú vyplívajúce z nasledovného obchodného, veréjneho alebo
subjektového konania, ktoré boli sústavne porušované alebo majú úplne iný
charakter legitimného obchodovania s našov spoločnosťou, tak budú konzultované a
predané ďalej patričnej jurisdikcii na ich prípadné prešetrenie.

24. Komunikácia a Oznámenia
V súlade a súvislosti nasledovných podmienok, súhlasíte s tým, že od nás budete
prijímať oznámenia a materiály týkajúce sa webových stránok prostredníctvom
elektronickej komunikácie. Nasledovnú dohodu je možné kedykoľvek vypovedať, a
však mali by ste sa presvedčivo rozhodnúť, pokiaľ vám nasledovný spôsob oznamení
nie je vyhovujúci, aby sme rozhodli o pozastavení alebo zrušení nasledovnej
komunikácie, ktorá je súvisiaca s vášim účtom.

Komunikačné oznamenia je rovnako možné povazovať aj ako samotné upozornenia,
ktoré sú spojené s prevádzkov alebo samotným provozom poskytovaných služieb
širokej verejnosti. Nasledovné oznamenia je rovnako často považované aj ako
krátkodobe, dočasne, limitované alebo aj obmedzované z technických príčin na dobu
určitú v stanovenom termíne. Forma takéhoto oznámenia može byť distribuovaná a
šírená písomnov formov, prostredníctvom plagátov a letákov, elektonickou
komunikáciov alebo aj pri osobnej pracovnej konzultácií s odberateľom.

UNISOL SLOVAKIA s.r.o. Všeobecné Podmienky Obchodovania
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25. Dodatočné Podmienky
Veľmi dôležitov ale rovnako tak aj nevyhnutnosťov je potrebné si naštudovať všetku
potrebnú dokumentáciu vrátane podmienok, ktoré vám poskytnú dostačujúce
usmernenie k vašim právam a povinnostiam pri obchodnom rokovaní so
spoločnostov UNISOL SLOVAKIA s.r.o. Podkladový material obsiahnutý v
individualnej dokumentácií vám rovnako poskytne súhrn informácií a pravidiel,
ktoré musíte dodržiavať a plne rešpektovať aj pri obchodnej konzultácií a konaní s
našov spoločnosťou.

Medzi nevyhnutné zásady, ktoré sú predmetom obchodného konania sem patria
okrem iného aj zmluvné záväzné ustanovenia s používateľom a to aj vrátane ďalších
dodatočných zásad a pravidiel, ktoré je môžeme v našej dokumentácií z času na čas
pozmeniť alebo upraviť tak, aby ich aktuálnosť bola v súlade s legislativou patričnej
jurisdikcii. Patričné zmeny a ustanovenia môžu byť rovnako pozmené aj nasledovnej
dokumentáci, ktoré sú v súlade s:

a)
b)
c)
d)
e)

Ochrannou Osobných Údajov
Porušovaním Autorských Práv
Správa Finančných Transakcií
Ochranné Obchodné Známky
Ustanovenia Úrokových Sadzieb

Ak by naša spoločnosť vykonala zmeny a rovnako tak aj dôjde k zmenám z
ktorejkoľvek z týchto zásad, tak patričnú dokumentáciu upravíme a zverejníme ju aj
prostredníctvom našeho webového rozhrania. Doporučujeme vám , aby ste si tieto
zásady vo vlastnom záujme čas od času skontrolovali a naštudovali ich tak, aby ste
boli informovaní o všetkých aktualných ale aj zverejnených zmenách suvisiacich s
obchodnou činnostou spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.

Všetky aktuálne zmeny informácii sa považujú za okamžité a ich samotná účinnosť
nadobúda platnosť hneď po ich okamžitom zverejnení a to aj vrátane nových
politických udalosti, ktoré sú rovnako propagované aj prostredníctvom webového
rozhrania spoločnosti UNISOL SLOVAKIA s.r.o.

UNISOL SLOVAKIA s.r.o. Všeobecné Podmienky Obchodovania
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26. Všeobecné Informácie
UNISOL SLOVAKIA s.r.o. má sídlo na adrese Horné Pršany 27, Horné Pršany, Banská
Bystrica 974 05, Slovensko.

Nasledujúca dohoda ustanovuje podmienky, povinnosti a zodpovednosti medzi
odberateľom a spoločnosťou UNISOL SLOVAKIA s.r.o.

V prípade, že nasledovné konanie ukončilo platnosť spolupracujúcich zmluvných
strán, tak ďalej platia a pretrvávajú nasledujúce časti, ktoré sú predmetom
koncového rozhodovania: Čokoľvek, čo sa týka poplatkov dlžných za naše služby,
Úrokove sadzby, Uvoľnenie, Spory s nami, Obsah, Vylúčenie zodpovednosti, Žiadna
záruka za obsah, Odškodnenie, Obmedzenie zodpovednosti a Žiadne hromadné
žaloby.

27. Spätná Väzba
Požiadavky a otázky týkajúce sa tejto odberateľskej zmluvy alebo ak chcete nahlásiť
akékoľvek porušenie tejto odberateľskej zmluvy s našou spoločnosťov, tak budeme
veľmi radi ak nás kontaktujte prostredníctvom elektronickej komunikácie a to na
adrese office@unisol-slovakia.sk
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