I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Návštěvník internetového projektu GlobalVEA - "VEA" portálů REALVEA, MOTOVEA, JOBVEA
(www.realvea.eu, www.realvea.com, www.motovea.eu, www.motovea.com, www.jobvea.eu,
www.jobvea.com ), a samotného on-line systému GlobalVEA (www.globalvea.eu) dále jen "SERVER",
jehož technickým provozovatelem je společnost G.N.T. Business Services, s.r.o., se sídlem
Tomášikova 2515 / 3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 44 749 465, (dále jen "provozovatel"),
návštěvou jakéhokoliv z "VEA" portálů, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými všeobecnými
podmínkami. Zároveň prohlašuje, že si je podrobně přečetl, porozuměl těmto podmínkám a zavazuje
se je dodržovat. Projekt GlobalVEA je veřejný internetový server poskytující fyzickým a právnickým
osobám (dále jen "uživatel") možnost používat on-line služby, které tento projekt svým uživatelům
nabízí. Jedná se o placený inzertní a pracovní server pro právnické osoby. Fyzické osoby mají možnost
používat tento systém bezplatně, avšak s předem určenými omezeními. Zpoplatněné jsou i reklamní a
prezentační služby, jejichž ceník je uveden na internetových stránkách těchto portálů nebo na
stránce provozovatele serveru: www.gnt.sk.

II. REGISTRACE UŽIVATELE A OBSAH INZERCE
Uživatel se zavazuje, že při registraci poskytne pravdivé údaje o své osobě (právnické nebo fyzické).
Registrace na projekt GlobalVEA (https://globalvea.eu) je společná, takže uživatel pod jednou
registrací může plnohodnotně využívat služeb všech právě spuštených portálů v projektu GlobalVEA.
Podnikatelský subjekt se nesmí na serveru registrovat jako "OSOBA", ale pouze jako "FIRMA".
Registrace každého uživatele na serveru není povinná, avšak neregistrovaný uživatel může inzeráty a
příspěvky pouze prohlížet, nemůže inzeráty vkládat. Vkládání dat, které by působily rušivě (např.
vkládání pouze loga prodejce nebo jiné obrazové reklamy do konkrétní nabídky namísto fotografií
inzerované nabídky, velmi nízké rozlišení fotografií, nevyplněný popis nabídky, vymyšlené a zavádějící
nabídky, několikanásobné opakování slova / fráze, nadměrná interpunkce, " smajlíky ", HTML značky
a pod.), měly by povahu skryté nebo přímé reklamy (např. na jiné servery podobného ale i jiného
zaměření), hyperlinky, které by poškozovaly, zatěžovali nebo by poškozovaly jiných uživatelů serveru
nebo server samotný, bude považováno jako úmyslné porušení podmínek používání serveru a bude
vést k okamžitému zrušení registrace uživatele bez jakékoliv refundace a náhrady škody. V takovém
případě si společnosti G.N.T. Business Services, s.r.o. vyhrazuje právo domáhat se škody u uživatele,
která jí vznikla takovým jednáním uživatele. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za úplnost a
pravdivost všech údajů, které sám nebo prostřednictvím třetí strany - svých registrovaných
obchodních zástupců, umisťuje na server.
Zrušení registrace - registraci si může zrušit uživatel zasláním e-mailu na support@globalvea.eu s
žádostí o zrušení účtu, ze svého výchozího e-mailu, na který je registrována daná společnost. Avšak
po zrušení registrace uživatele zároveň uživatel souhlasí s tím, že na serveru se vymažou i všechny
nabídky a příspěvky uživatele, které byly a jsou veřejné, jakož i celý profil, provozu, obchodní
zástupci, pracovní nabídky. Tento krok je pro uživatele nevratný. Provozovatel si vyhrazuje právo
zrušit registraci anebo zamezit přístup kterémukoli uživateli bez udání důvodu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI
Uživatel souhlasí, že nebude používat žádné automatizované prostředky (agenty, roboty, scripty,
spiders, Diggers a pod.). Uživatel plně odpovídá za užívání vlastního účtu a souhlasí, že je odpovědný
za činy každého svého obchodního zástupce, který použije uživatelovy nebo zástupcova přihlašovací
údaje (email a heslo). V žádném případě provozovatel není odpovědný za přímé, nepřímé, zvláštní,
náhodné a následné škody vyplývající z použití informace uvedené na tomto serveru nebo využitím
jakékoliv služby na tomto serveru nebo za všechny nepřímé škody, které vzniknou v důsledku
používání nebo neschopnosti používat přihlašovací / uživatelskou službu po registraci nebo kvůli
neoprávněnému přístupu třetí osoby. Uživatel serveru dává na základě všeobecných podmínek
serveru při registraci bezvýhradný souhlas provozovateli na zasílání zpráv "newsletterů" uživateli
serveru, obsahujících informace o službách a novinkách na serveru, které provozovatel nabízí, jakož i
zprávy obsahující různé informace třetích osob. Provozovatel neposkytuje uživateli záruku
nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Avšak vynaloží maximální úsilí a
profesionální znalosti na to, aby takový možný výpadek serveru nebyl delší než 24 hodin.
Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování služeb na serveru na dobu určitou, neurčitou
nebo navždy. Provozovatel má právo kdykoliv odstavit server, a to i bez povinnosti jakéhokoli
předchozího upozornění uživatele. Uživatel je při využívání služeb na serveru povinen dodržovat
veškeré právní normy Slovenské republiky.

IV. PLACENÉ SLUŽBY, PLATBY, OBJEDNÁVKY, REKLAMACE
Projekt GlobalVEA je pro neregistrovaných uživatelů bezplatný. Registrace je pro soukromé osoby
bezplatná, v takovém soukromém kontě má registrovaný uživatel možnost zadat jeden inzerát na
každý portál. Registrace pro firmy - právnické osoby je první měsíc zdarma, po uplynutí této doby je
tato služba užívání inzertního ADMIN systému projektu GlobalVEA (ADMIN je umístěn na doméně
www.globalvea.eu) zpoplatněna částkou 9€ bez DPH měsíčně pro uživatele z EU (pro Slovenskou
právnické osoby 9 € s DPH). Tato registrace je pro uživatele neomezená, může využívat neomezený
počet zadávání nabídek na všechny VEA portály, neomezené přidávání provozů, obchodních
zástupců. Na serveru GlobalVEA jsou dále zpoplatněny prezentační a marketingové služby dle
aktuálního ceníku uvedeného na každém portálu v sekci "ceník" nebo na webstránce provozovatele www.gnt.sk. Zpoplatněná je také služba TOP nabídek na úvodních stranách portálů. Tyto placené
služby jsou klientovi zpřístupněny až po vytvoření a zaplacení objednávky, kterou je možné vytvořit
přímo přes uživatelské rozhraní po registraci uživatele. Po úhradě bude uživateli elektronicky
vygenerována faktura - daňový doklad, platba je možná přes kreditní nebo elektronické platební
karty pomocí služby GP webpay (platba a osobní údaje jsou chráněny systémem SSL šifrování + 3DSecure E-COMM), nebo platbou přes elektronický účet PayPal. Bannerovou reklamu na serveru je
možné objednat registrovaným i neregistrovaným uživatelům, a to e-mailem na office@globalvea.eu,
nebo zasláním objednávky na adresu: G.N.T. Business Services, s.r.o., Tomášikova 2515/3, 058 01
Poprad, Slovensko. Uživatel může provést svou platbu za bannerovou reklamu bankovním převodem,
přímým vkladem na účet provozovatele, nebo poštovní poukázkou na účet provozovatele. Při všech
platbách je uživatel povinen uvést přidělený variabilní symbol objednávky / faktury. V případě
stornování bannerové reklamní kampaně, provozovatel má nárok na storno poplatek a to

následovně: 7 a více kalendářních dnů před jejím zahájením poplatek 50% smluvné částky, do 7 dnů
poplatek 70% částky a za méně než 24 hodin a po spuštění reklamní kampaně 100% částky.
Reklamace se přijímají na e-mailové adrese office@globalvea.eu, nebo zasláním reklamace na
adresu: G.N.T. Business Services, s.r.o., Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko. V případě
pochybení na straně provozovatele, je uživatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat
přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne pochybení provozovatele,
jinak toto právo uživatele zaniká.
Jakékoliv fakturační nebo platební problémy pro registrované uživatele je třeba zasílat na e-mailovou
adresu invoices@globalvea.eu. Podrobně popsat vzniklý problém, pokud je nutné tak připojit i
screenshot obrazovky uživatele. Náš ekonomický team se bude snažit jakýkoliv takový problém
vzniklý ze strany provozovatele odstranit nejpozději do 14 dnů od jeho nahlášení.
Jakékoliv technické problémy pro registrované uživatele je třeba zasílat na e-mailovou adresu
support@globalvea.eu. Podrobně popsat vzniklý problém, pokud je nutné tak připojit i screenshot
obrazovky uživatele. Náš realizační team se bude snažit jakýkoliv technický problém vzniklý ze strany
provozovatele odstranit nejpozději do 48 hodin od jeho nahlášení.

