I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Odwiedzający projekt internetowy GlobalVEA – „VEA“ portali REALVEA, MOTOVEA, JOBVEA
(www.realvea.eu, www.realvea.com, www.motovea.eu, www.motovea.com, www.jobvea.eu,
www.jobvea.com), i samotnego systemu on-line GlobalVEA (www.globalvea.eu) dalej tylko
"SERVER", który technicznie eksploatuje spółka G.N.T. Business Services, s.r.o., z siedzibą przy
ul. Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Słowacja, REGON: 44 749 465, (dalej tylko
„eksploatujący“), odwiedzeniem któregokolwiek z portali „VEA“, bezwarunkowo wyraża
zgodę z niżej przedstawionymi ogólnymi warunkami. Jednocześnie oświadcza, że szczegółowo
je przeczytał, zrozumiał niniejsze warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać. Projekt
GlobalVEA jest publicznym serwerem internetowym, dający osobom prawnym i fizycznym
(dalej tylko „użytkownik“) możliwość używania usług on-line, które niniejszy projekt oferuje
swoim użytkownikom. Chodzi odpłatny serwer ogłoszeń i roboczy dla osób prawnych. Osoby
fizyczne mają możliwość używać serwer bezpłatnie, ale z uprzednio określonymi
ograniczeniami. Odpłatne są również usługi reklamy i prezentacji, których cennik znajduje się
na stronach internetowych niniejszych portali albo na stronie eksploatującego serwer:
www.gnt.sk.
II. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA I TREŚĆ OGŁOSZENIA
Użytkownik zobowiązuje się, że podczas rejestracji poda prawdziwe dane o swojej osobie (prawnej
albo fizycznej). Rejestracja do projektu GlobalVEA (https://globalvea.eu) jest wspólna, tak że
użytkownik pod jedną rejestracją może w pełni wykorzystywać usługi wszystkich prawie włączonych
portali w projekcie GlobalVEA. Podmiot gospodarczy nie może rejestrować się na serwerze jako
"OSOBA", ale tylko jako „FIRMA“. Rejestracja każdego użytkownika na serwerze nie jest powinna, ale
nie zarejestrowany użytkownik może tylko przeglądać ogłoszenia i artykuły, nie może wkładać
ogłoszeń. Wkładanie danych, które wpływałyby zakłócająco np. wkładanie tylko znaku sprzedającego
albo innej obrazkowej reklamy do konkretnej oferty w miejsce fotografii reklamowanej oferty, bardz
niskie rozróżnienie fotografii, nie wypełniony popis oferty, wymyślone i mylące oferty, wielokrotne
powtarzanie słowa/frazy, nadmierna interpunkcja, „smajlíky“, znaki HTML i podobne), miałyby
powagę skrytej albo bezpośredniej reklamy (np. na inne serwery podobnego, ale również innego
zamierzenia), hyperlinki, które szkodziłyby, obciążały albo szkodziłyby innych użytkowników serwera
albo samotny serwer, będzie uważane jako umyślne poruszenie warunków używania serwera i może
prowadzić do natychmiastowego anulowania rejestracji użytkownika bez jakiejkolwiek refundacji i
wyrównania szkody. W takim przypadku spółka G.N.T. Business Services, s.r.o. zastrzega sobie prawo
wymagania szkody od użytkownika, która jej powstała taką czynnością użytkownika. Użytkownik w
pełnym zakresie jest odpowiedzialny za kompletność i prawdziwość wszystkich danych, które sam
albo za pośrednictwem trzeciej strony - swoich rejestrowanych handlowych przedstawicieli,
umieszcza na serwer.

Anulowanie rejestracji – rejstrację użytkownik może anulować zasłaniem e-mailu na
support@globalvea.eu z wnioskiem o anulowanie konta, ze swojego wyjściowego e-mailu, na
który rejestrowana jest dana spółka. Ale po anulowaniu rejestracji użytkownik zgadza się z
tym, że na serwerze wymazane będą również wszystkie oferty i artykuły użytkownika, które

były i są publiczne, jak również cały profil, zakłady, handlowi przedstawiciele, robocze oferty.
Niniejszy krok jest dla użytkownika niezwrotny.
III. PRAWA, POWINNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Użytkownik zgadza się, że nie będzie używał żadnych automatyzowanych środków (agentów, robotów,
skrypty, spiders, diggers itp.). Użytkownik w pełni odpowiada za używanie własnego konta i zgadza się
z tym, że jest odpowiedzialny za czyny każdego swojego handlowego przedstawiciela, który użyje
dane użytkownika albo przedstawiciela (e-mail i hasło). Eksploatujący w żadnym przypadku nie będzie
odpowiedzialny za bezpośrednie, pośrednie, dziwne, przypadkowe i następne szkody wynikające z
użycia informacji umieszczonej na tym serwerze albo wykorzystaniem jakiejkolwiek usługi na tym
serwerze albo za wszystkie pośrednie szkody, do których dojdzie w wyniku używania albo niezdolności
używania usługi zgłaszania / używania po rejestracji albo gwoli nieuprawnionemu dostępu trzeciej
osoby. Użytkownik serwera udziela na podstawie ogólnych warunków serwera podczas rejestracji
bezwarunkowej zgody eksploatującemu na zasyłanie wiadomości od „newsletterów“ użytkownikowi
serwera, zawierających informacje o usługach i nowościach na serwerze, które eksploatujący oferuje,
jak również wiadomości zawierające różne informacje trzecich osób. Eksploatujący nie udziela
użytkownikowi gwarancji ciągłej funkcjonalności , bezbłędnej czynności i zabezpieczenia serwera. Ale
maksymalnie będzie się usiłował o to, aby taka możliwa usterka serwera nie trwała dłużej niż 48
godzin. Eksploatujący ma prawo kiedykolwiek przerwać udzielanie usług na serwerze na czas
określony, nieokreślony albo na zawsze. Eksploatujący ma prawo kiedykolwiek wyłączyć serwer, a to
również bez powinności uprzedniego poinformowania użytkownika. Użytkownik podczas
wykorzystywania usług na serwerze powinien przestrzegać wszystkie prawne normy Republiki
Słowackiej.

IV. ODPŁATNE USŁUGI, ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE
Projekt GlobalVEA jest dla nie zarejestrowanych użytkowników bezpłatny. Rejestracja dla
osób prywatnych jest bezpłatna, w takim prywatnym koncie rejestrowany użytkownik ma
możność zadać jedno ogłoszenie na każdy portal. Rejestracja dla firmy – osoby prawne na
pierwszy miesiąc jest bezpłatna, po upływie niniejszego okresu jest usługa używania systemu
ogłoszeń ADMIN projektu GlobalVEA (ADMIN jest umieszczony na domenie
www.globalvea.eu) odpłatna sumą 9€ bez VAT-u miesięcznie dla użytkowników z UE (dla
prawnych osób ze Słowacji 9€ z VAT). Rejestracja ta jest dla użytkownika nieograniczona,
może wykorzystywać nieograniczoną ilość zadawania ofert na wszystkie portale VEA,
nieograniczone dokładanie zakładów, handlowych przedstawicieli, klientów. Na serwerze
GlobalVEA są dalej płatne prezentacje i usługi marketingowe według aktualnego cennika
zamieszczonego na każdym portalu w sekcji „cennik“ albo na web stronie eksploatującego –
www.gnt.sk. Odpłatna jest również usługa TOP ofert na wstępnych stronach portali. Niniejsze
odpłatne usługi są udostępnione klientowi aż po wytworzeniu i zapłaceniu zamówienia, które
można wytworzyć bezpośrednio przez bramę użytkownika po rejestracji użytkownika. Po
zapłaceniu będzie użytkownikowi elektronicznie wygenerowana faktura VAT – opłatę można
zrealizować elektronicznymi kartami kredytowymi albo płatniczymi pośrednictwem usługi GP
WEBPAY (opłata i dane osobowe zabezpieczone są systemem SSL szyfrowania + 3D-Secure ECOMM), albo opłatą przez rachunek elektroniczny PayPal. Reklamę Bannerową na serwerze
może zamówić rejestrowany i nie rejestrowany użytkownik emeilem na adresie

office@globalvea.eu, albo zasłaniem zamówienia na adres: G.N.T. Business Services, s.r.o.,
Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Słowacja. W przypadku stornowania reklamowej
bannerowej kampanii, eksploatujący ma prawo na opłatę za storno następująco: 7 i więcej
dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem opłata 50% z kontraktowanej sumy, do 7 dni
opłata 70% sumy, a za mniej niż 24 godz. i po rozpoczęciu kampanii reklamowej 100% opłatę
kontraktowanej sumy.
Reklamacje przyjmowane są na adresie office@globalvea.eu, albo zasłaniem reklamacji na
adres: G.N.T. Business Services, s.r.o., Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Słowacja. W
przypadku błędu na stronie eksploatującego, użytkownik w ramach procesu reklamacyjnego
uprawniony jest wymagać stosowną kompensację albo zniżkę z ceny, a to w terminie do 14
dni od dnia powątpienia eksploatującego, w innym przypadku niniejsze prawo użytkownika
zanika.
Jakiekolwiek problemy z fakturacją albo z płatnością rejestrowanych użytkowników należy
zasyłać na e-mailowy adres invoices@globalvea.eu.
Jakiekolwiek techniczne problemy rejestrowanych użytkowników należy zasyłać na e-mailowy
adres support@globalvea.eu.

