
(dále jen „VSP“) spoleènosti DREVARI.SK, s.r.o., sídlo: arm. gen. L. Svobodu 4, 080 01 Prešov, IÈO: 36 501 310, zapsané v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v odd. Sro, vložke è.: 15769/P (dále jen 

„poskytovatel“), vydané podle § 273 Obchodného zákonníka v souladu se zákonem è. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach.

PODMÍNKY REGISTRACE
Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování internetových služeb platné od 20.9.2007

1. VSP závaznì upravují právní vztahy mezi poskytovatelem a druhou stranou (dále jen „zákazník") vyplývající ze 
smlouvy o poskytování internetových služeb (dále jen „smlouvy") a jsou její neoddìlitelnou souèástí.
2. Nabídka internetových služeb zveøejnìná na internetových stránkách www.drevari.cz, www.timberpolis.cz a 
jazykových verzích (dále jen „systém portálù poskytovatele") je návrhem na uzavøení smlouvy.
3. Objednávka zákazníka v souladu s nabídkou internetových služeb poskytovatele je pøijetím návrhu na uzavøení 
smlouvy. Objednávka mùže být v písemné nebo elektronické formì. Elektronickou formou se rozumí vyplnìní a 
odeslání internetového formuláøe nacházejícího se na internetových stránkách poskytovatele.
4. Rozsah poskytovaných služeb je podle objednávky zákazníka v souladu s nabídkou internetových služeb 
poskytovatele. Aktuální nabídka poskytovatele je zveøejnìná na internetových stránkách poskytovatele.
5. Cena za poskytované služby je souèástí nabídky internetových služeb poskytovatele platné v dobì uzavøení 
smlouvy. Pokud v nabídce internetových služeb není uvedeno jinak, je to cena za poskytování internetových služeb 
na dobu jednoho roku od zaplacení.
6. Prodloužení doby poskytování internetových služeb je možné vždy jen na dobu jednoho roku. Zaplacením 
poplatku za poskytování internetových služeb v dalším jednoletém období souhlasí zákazník s podmínkami 
registrace (všeobecnými obchodními podmínkami) ve znìní platném k prvnímu dni tohoto dalšího jednoletého 
období.
7. Práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Poskytovatel je oprávnìný:
a) Zveøejnit kontaktní údaje zaregistrovaného zákazníka v rozsahu danému pøedplaceným uživatelským 
programem, pøípadnì poskytnout tyto údaje tøetí stranì.
b) Zrušit nebo odmítnout registraci zákazníka, pøípadnì bez náhrady neposkytnout registrovaným zákazníkùm 
internetové služby nebo jejich èást, pokud:
- èinnost firmy nesouvisí s døevaøskou nebo nábytkáøskou tematikou portálu,
- zákazník nezaplatí poplatek øádnì a vèas,
- zákazník uvádí nesprávné nebo zavádìjící informace o sobì nebo v rámci služeb, jako jsou inzeráty, prezentace 
výrobkù, v komerèních èláncích nebo pokud tyto informace nesouvisí s døevaøskou nebo nábytkáøskou tematikou 
portálu,
- zákazník zneužívá informace z databází systému DØEVAØI.CZ, distribuuje je dál nebo je poskytuje tøetím osobám 
za finanèní odmìnu.
c) Využívat informace, které zákazník zadal pøi registraèní proceduøe pro úèely poskytovatele. Zákazník souhlasí s 
poskytnutím tìchto informací tøetím stranám. To platí i pro zákazníky, kteøí se zaregistrovali a nezaplatili registraèní 
poplatek nebo kterým pøedplacení služeb již uplynulo.
d) Odmítnout zodpovìdnost vztahující se k jakýmkoliv nabídkám, informacím, objednávkám služeb nebo zboží, 
které budou realizované prostøednictvím systému portálù DØEVAØI.CZ.
e) Odmítnout zodpovìdnost za nepøetržitou bezchybnou funkènost systému a technický provoz, úplnou ochranu 
informací systému portálù DØEVAØI.CZ pøed možnými výpadky nebo útoky, jako i za škody, které by takto 
zákazníkovi vznikly.
f) Odmítnout uveøejnit informace zákazníka, které by nebyly ve formì dané èlánkem 7.4.VZP. 
g) Zasílat „DØEVAØSKOU POŠTU" (tj. hromadné informaèní e-maily s komerèním obsahem, obchodní nabídky, 
poptávky a oznámení) do e-mailové schránky zákazníka. Tuto aktivitu nemùže zákazník považovat za nevyžádanou 
poštu ze strany poskytovatele (tzv. „spam").
h) Zasílat hromadnou obchodní korespondenci s obchodními nabídkami pod hlavièkou jiných zákazníkù 
prostøednictvím portálu DØEVAØI.CZ. Každá taková hromadná obchodní korespondence je na konci jasnì 
oznaèená a nemùže být považovaná za nevyžádanou elektronickou poštu ze strany poskytovatele (tzv. „spam").
i) Odmítnout vrácení zaplacené èástky pøi pøedèasném zrušení registrace zákazníkem, v tomto pøípadì nemá 
zákazník právo na vrácení zaplacené èástky ani její èásti.
j) Odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nezaplatí poplatek do 30 dní od zaregistrování se.
k) Bez náhrady odmítnout poskytnutí internetových služeb nebo jejich èásti, pokud forma, velikost nebo obsah 
neodpovídají VSP.
l) Poskytovatel si vyhrazuje právo pøed poskytnutím pøedplacených služeb (napø. pøed uveøejnìním inzerátù, 
akèních nabídek, èlánkù…) tyto informace pøekontrolovat, zda odpovídají èlánku 7.1.k) a pøípadnì je upravit v tomto 
smìru. Kontrola informací je vykonávaná s èasovým odstupem, proto poskytovatel zaruèuje jejich uveøejnìní 
nejdøíve do 2 dnù ode dne dodání kompletních podkladù zákazníkem.
m) Poskytovatel si vyhrazuje právo s okamžitou úèinností vypovìdìt smlouvu v pøípadì, že zákazník nebo jemu 
blízká fyzická èi právnická osoba využívá informace získané od poskytovatele pøi poskytování služeb na základì 
smlouvy na vykonávání konkurenèní èinnosti (napø. konkurenèní internetová stránka). Poskytovatel má v tomto 
pøípadì právo na smluvní pokutu ve výši už zaplacené (pøedplacené) služby za poskytování internetových služeb 
podle smlouvy, a to za období od vypovìzení smlouvy do uplynutí pøedplaceného období poskytování internetových 
služeb.
7.2. Poskytovatel je povinný po registraci a následném zaplacení registraèního poplatku poskytnout zákazníkovi tyto 
služby:
a) V rámci základního uživatelského programu na portále DØEVAØI.CZ:
- základní prezentaci zákazníka v èásti ADRESÁØ FIREM v rozsahu základních kontaktních údajù název firmy, 
adresa, kraj, stát, telefon a èinnost firmy,
- zákazník souhlasí s poskytnutím všech jeho kontaktních údajù, a to i po skonèení platnosti jeho smlouvy, tento 
souhlas mùže zákazník kdykoliv písemnou nebo jinou prokazatelnou formou odvolat,
- pøístup k uveøejòování 25 inzerátù roènì.
b) V rámci rozšíøeného uživatelského programu na portále DØEVAØI.CZ:
- rozšíøenou prezentaci zákazníka v èásti ADRESÁØ FIREM v tomto rozsahu  kontaktní údaje zákazníka, èinnost 
zákazníka, prezentace výrobkù a služeb, e-mailová adresa zákazníka není zobrazena, je ale nahrazena 
formuláøem, který zprávu na tuto e-mailovou adresu pøesmìruje,
- zvýhodnìné umístìní karty zákazníka v ,
- pøístup k uveøejòování 50 inzerátù roènì a jejich následné uveøejnìní v DØEVAØSKÉ POŠTÌ urèené èeským 
zákazníkùm,
- pøipojení loga firmy k uveøejnìným inzerátùm,
- pøístup k uveøejòování 10 akèních nabídek roènì,
- na žádost zákazníka vytvoøit e-mailovou schránku ve tvaru „nazevfirmy"@drevari.cz,
- pøístup ke kontaktním údajùm ostatních zákazníkù, zákazník souhlasí s poskytnutím všech jeho kontaktních údajù, 
a to i po skonèení platnosti jeho smlouvy, tento souhlas mùže zákazník kdykoliv písemnou nebo jinou prokazatelnou 
formou odvolat.
c) V rámci prémiového uživatelského programu na portále DØEVAØI.CZ:
- plnou prezentaci zákazníka v èásti ADRESÁØ FIREM v tomto rozsahu  kontaktní údaje zákazníka, èinnost 
zákazníka, prezentace výrobkù a služeb,
- pøednostní umístìní karty zákazníka v ,
- pøístup k uveøejòování inzerátù a jejich následné uveøejnìní v DØEVAØSKÉ POŠTÌ urèené èeským zákazníkùm,
- pøístup k uveøejòování akèních nabídek,
- na žádost zákazníka vytvoøit e-mailovou schránku ve tvaru „nazevfirmy"@drevari.cz,
- uveøejnit na žádost zákazníka èlánek s komerèním obsahem souvisejícím s døevaøskou tematikou portálu,
- pøístup ke kontaktním údajùm ostatních zákazníkù, zákazník souhlasí s poskytnutím všech jeho kontaktních údajù, 
a to i po skonèení platnosti jeho smlouvy, tento souhlas mùže zákazník kdykoliv písemnou nebo jinou prokazatelnou 
formou odvolat,
- pøipojení loga firmy k uveøejnìným inzerátùm,
- 20% sleva na bannerovou reklamu
- roènì 10 odeslání obchodní korespondence vybrané skupinì zákazníkù,
- roènì 10 reklamních komerèních èlánkù,
- uveøejòování inzerátù s možností automatického opakování po urèité dobì (omezeno jen technickými možnostmi 
poskytovatele).

èásti ADRESÁØ FIREM

 èásti ADRESÁØ FIREM

d) V rámci uživatelského programu partner na portále DØEVAØI.CZ:
- plnou prezentaci zákazníka v  v tomto rozsahu kontaktní údaje zákazníka, èinnost 
zákazníka, prezentace výrobkù a služeb,
- pøednostní umístìní karty zákazníka v , pozice TOP je garantovaná jen na pøedplacené 
jazykové verzi, poøadí v rámci TOP je urèené abecedním poøadím podle obchodního jména zákazníka,
- pøístup k uveøejòování inzerátù a jejich následné uveøejnìní v DØEVAØSKÉ POŠTÌ,
- pøipojení loga firmy k uveøejnìným inzerátùm,
- uveøejòování inzerátù s možností automatického opakování po urèité dobì (omezeno jen technickými možnostmi 
poskytovatele),
- pøipojení loga zákazníka ke každé odcházející DØEVAØSKÉ POŠTÌ urèené pro èeské zákazníky (ne v jiných 
jazykových verzích DØEVAØSKÉ POŠTY),
- pøístup k uveøejòování akèních nabídek,
- na žádost zákazníka vytvoøit e-mailovou schránku ve tvaru „nazevfirmy"@drevari.cz,
- uveøejnit reklamní èlánek dodaný zákazníkem s komerèním obsahem souvisejícím s døevaøskou tematikou portálu,
- uveøejnit na portále DØEVAØI.CZ (ne v jazykových verzích) reklamní kampaò s 30% slevou. Na druhu reklamního 
banneru a zaèátku doby uveøejnìní se vzájemnì dohodnou poskytovatel se zákazníkem s dostateèným pøedstihem 
(minimálnì 2 mìsíce pøedem), banner dodá zákazník,
- uveøejnit logo zákazníka na úvodní stránce portálu DØEVAØI.CZ (ne v jazykových verzích) v sekci PARTNEØI s 
pøesmìrováním na stránky zákazníka,
- pøístup ke kontaktním údajùm ostatních zákazníkù, zákazník souhlasí s poskytnutím všech jeho kontaktních údajù, 
a to i po skonèení platnosti jeho smlouvy, tento souhlas mùže zákazník kdykoliv písemnou nebo jinou prokazatelnou 
formou odvolat,
- roènì neomezený poèet odeslání obchodní korespondence vybrané skupinì zákazníkù (omezeno jen technickými 
možnostmi poskytovatele),
- roènì neomezený poèet reklamních komerèních èlánkù (omezeno jen technickými možnostmi poskytovatele).
7.3. Zákazník je oprávnìný:
- zrušit pøedèasnì registraci v systému DØEVAØI.CZ, pøedèasné zrušení registrace musí mít písemnou formu, pøi 
pøedèasném zrušení registrace se zákazník vzdává práva na vrácení pomìrné èásti zaplaceného registraèního 
poplatku (ceny za poskytnuté služby),
- písemnì zrušit zasílání DØEVAØSKÉ POŠTY,
- požádat o pomoc pøi využívání poskytovaných služeb: pøi registraci firmy, pøi uveøejòování prezentace výrobkù a 
služeb,
- mít pøístup k informacím o návštìvnosti systému portálù DØEVAØI.CZ.
7.4. Zákazník je povinný:
- zaplatit registraèní poplatek øádnì a vèas podle ceníku platného pro uživatelský program, který si objednal,
- poskytnout pøi registraci a pøi využívání systému portálù DØEVAØI.CZ pravdivé informace, poskytovatel 
nezodpovídá za obsah informací uvedených uživatelem, zákazník bere na vìdomí, že jakékoliv informace 
poskytované nebo získané prostøednictvím služeb systému portálù DØEVAØI.CZ nejsou provìøené poskytovatelem 
a nakládání s nimi je proto osobním rozhodnutím, zodpovìdností a rizikem uživatele,
- poskytovat pøi využívání pøedplacených služeb portálu DØEVAØI.CZ informace v dostateèném a odpovídajícím 
obsahu, formì a velikosti,
- poskytovat doplòující informace o sobì, o své nabídce nebo požadavcích, a nebo o svém produktu v elektronickém 
formátu, který by byl pro systém portálù DØEVAØI.CZ pøijatelný, a to:
- u obrázkù ve formátu: jpg, gif, png, tiff, rozlišení min. 72 dpi, velikost max. 500kB/obrázek
- u vektorových obrázkù ve formátu: cdr, ai, eps, velikost max. 500/kB/obrázek
- u textových materiálù: doc, pdf, txt, rtf, xlx, velikost max. 500 kB/soubor
- uvést pøi registraci alespoò jeden e-mailový kontakt na sebe, v pøípadì, že to neudìlá, poskytovatel nezodpovídá 
za zasílání DØEVAØSKÉ POŠTY zákazníkovi, v pøípadì nevyplnìní položky EMAIL PRO OBCHODNÍ 
KORESPONDENCI zákazníkem, bude pro zasílání DØEVAØSKÉ POŠTY využívaná adresa uvedená v políèku 
EMAIL.
8. Bannerová reklama je poskytovaná tímto zpùsobem:
- na jednom místì rotují 3 bannery rùzných zákazníkù, které se mìní naèítáním internetové stránky, nebo její 
aktualizací (tj. není viditelná v každém èasovém okamžiku),
- poskytovatel nabízí k pronájmu reklamní prostor na dohodnuté èasové období, a tedy nezaruèuje žádný poèet 
kliknutí nebo zobrazení,
- aktuální ceny reklamy se nacházejí na stránkách portálu DØEVAØI.CZ a platí pro reklamu jen na jednom z portálù, 
tedy ne na všech, pokud není dohodnuto jinak,
- poskytovatel má právo odmítnout reklamu, pokud obsahovì a tematicky nesouvisí s døevaøským a nábytkáøským 
zamìøením portálu nebo pokud je v nevyhovujícím technickém provedení (nekompatibilní formát, velikost banneru, 
apod.), pøi objednávce vytvoøení reklamního banneru poskytovatelem je poskytovatel povinný vytvoøit reklamní 
banner do 14 dnù od dodání podkladù, strany se mohou písemnì dohodnout i na jiné lhùtì.
9. Poskytovatel nabízí pro nezaregistrované zákazníky možnost bezplatné inzerce podle následujících podmínek:
- po odeslání bude inzerát pøekontrolovaný redakcí, v pøípadì potøeby upravený a následnì uveøejnìný,
- inzeráty nesouvisející s tematikou portálu, s nekorektním obsahem nebo formou budou smazané,
- kontakt na inzerenta bezplatné inzerce bude poskytnutý jen zaregistrovaným zákazníkùm s pøedplaceným 
uživatelským programem,

- poskytovatel si vyhrazuje právo zaøadit inzerenta bezplatné inzerce do odbìru DØEVAØSKÉ POŠTY i bez jeho 
výslovného souhlasu.
10. Zmìny a doplnìní smlouvy jsou možné jen písemným dodatkem podepsaným obìma stranami. Poskytovatel 
uveøejòuje aktuální VSP na adrese http://www.drevari.cz/images/download/terms_cz.pdf.
11. Poskytovatel je povinný zabezpeèit ochranu osobních údajù v souladu se zákonem è. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov.
12. Poskytovatel a zákazník se zavazují øešit pøípadné spory dohodou, resp. prostøednictvím soudù Slovenské 
republiky.
13. Poskytovatel a zákazník se dohodli, že se jejich vztah øídí Obchodným zákonníkom a ostatními slovenskými 
všeobecnì závaznými právními pøedpisy.
14. Poskytovatel a zákazník si v ojedinìlých pøípadech mohou smluvní podmínky dohodnout písemnou smlouvou. 
Takovou písemnou smlouvu si mohou dohodnout i smluvní podmínky odlišné od VSP.
15.VSP mùže poskytovatel zmìnit jednostrannì, a to s úèinností ode dne následujícího od jejich zveøejnìní na 
internetových stránkách poskytovatele.
16. Tyto VSP nabývají platnost a úèinnost dne 20.09.2013.

Zveøejnìno 20.9.2013
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- poskytovatel si vyhrazuje právo neuveøejnit inzerci inzerenta bezplatné inzerce


