Obchodné podmienky pre používanie aplikácie „Nápojový lístok“ na
stránke www.stn-trade.sk
Spoločnosť ST. NICOLAUS – trade, a.s. so sídlom Trnavská cesta č. 100, 821 01 Bratislava, identifikačné
číslo 35 680 261 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 974/B (ďalej
len „prevádzkovateľ“) prevádzkuje internetovú stránku www.stn-trade.sk (ďalej len „stránka“).
Prevádzkovateľ poskytuje fyzickým a právnickým osobám, ktorí sú podnikateľmi so sídlom v Slovenskej
republike (ďalej len „používateľ“) a s prevádzkou na území Slovenskej republiky na stránke, služby, ktorými sú
vytvorenie, tlač a doručenie nápojových lístkov (ďalej len „služby“) za predpokladu dodržania nižšie uvedených
obchodných podmienok ustanovených prevádzkovateľom v zmysle ust. § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka.
I. Registrácia
1. Používateľ je oprávnený využívať služby na základe jeho registrácie prostredníctvom formulára na stránke
a po jeho súhlase s týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „registrácia“). Pri registrácii musí
používateľ vyplniť v elektronickom formulári svoje meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, email a obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a identifikačné číslo, DIČ, IČ DPH (ak je platiteľom
dane z pridanej hodnoty); ďalej typ prevádzky a počet stolov.
Ak sú údaje uvedené pri registrácii osobnými údajmi, budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného
vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby
zabezpečujúcej doručenie nápojového lístka). Používateľ týmto dáva poskytovateľovi výslovný súhlas na
spracovanie osobných údajov používateľa na účel poskytnutia služieb. Používateľ zodpovedá za pravdivosť,
aktuálnosť a úplnosť údajov, ktoré uvedie pri registrácii a zaväzuje sa písomne oznámiť prevádzkovateľovi
každú ich zmenu.
2. Prevádzkovateľ má právo zrušiť alebo odmietnuť registráciu používateľa v prípade, ak používateľ pri
registrácii uviedol nepravdivé alebo nesprávne údaje alebo inak porušil tieto obchodné podmienky.
3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť používateľovi jeho registráciu, a to aj bez udania dôvodu.
II. Poskytnutie služieb
1. Prevádzkovateľ poskytuje služby používateľovi bezplatne.
2. Používateľ je po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré získal pri registrácii, oprávnený kedykoľvek na stránke
vytvoriť, upravovať a stiahnuť nápojový lístok vo formáte „.pdf“ a následne ho používať pre vlastné
potreby v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „nápojový lístok“).
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vecnú správnosť a obsah nápojového lístka.
4. V prípade, ak používateľ zaradí do nápojového lístka aspoň osem položiek (druhov výrobkov) z aktuálneho
portfólia výrobkov poskytovateľa (napríklad „Nicolaus extra jemná vodka“, „Nicolaus extra fine“, „Nicolaus
extra šťavnatá vodka“, „Demänovka“, „Soberano“ alebo „ST. NICOLAUS KLASIK“) v rámci stálej ponuky
v jeho prevádzke, pre ktorú bol tento nápojový lístok vytvorený, prevádzkovateľ mu bezplatne vytlačí
a doručí výtlačky tohto nápojového lístka. Poskytovateľ neposkytne používateľovi bezplatnú tlač
a doručenie výtlačkov nápojového lístka podľa predchádzajúcej vety opätovne pre tú istú registrovanú
prevádzku používateľa skôr ako po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia výtlačkov naposledy vytvoreného
nápojového lístka podľa predchádzajúcej vety. Výtlačky nápojového lístka podľa prvej vety doručí
poskytovateľ prostredníctvom poverenej osoby používateľovi spravidla od 10 do 20 pracovných dní od
zadania písomnej požiadavky na ich tlač používateľom poskytovateľovi. Maximálny počet bezplatných
výtlačkov nápojového lístka podľa prvej vety sa rovná 1,5 násobku počtu stolov v prevádzke používateľa,
pre ktorú je nápojový lístok určený, a to pri bežných prevádzkových podmienkach.
5. V prípade, ak používateľ nezaradí do nápojového lístka aspoň osem položiek z aktuálneho portfólia výrobkov
poskytovateľa podľa bodu 4. prvá veta tohto článku, nevznikne mu nárok na bezplatnú tlač a doručenie
výtlačkov nápojového lístka; tým nie je dotknuté dojednanie podľa bodu 2. tohto článku.
III. Prevzatie výtlačkov nápojového lístka
1. Doručenie výtlačkov nápojového lístka je možné len v rámci územia Slovenskej republiky.
2. Používateľ sa zaväzuje riadne prevziať doručované výtlačky nápojového lístka v čase, ktorý mu vopred
oznámi poskytovateľ a v mieste prevádzky používateľa, ktorú uviedol pri registrácii.

3. Nebezpečenstvo škody na výtlačkoch nápojového lístka spolu s vlastníckym právom k týmto výtlačkom
prechádza na používateľa momentom ich prevzatia používateľom alebo jeho splnomocnencom.
IV. Záverečné ustanovenia
1. Používateľ vyhlasuje, že pred uskutočnením registrácie sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a
že s nimi súhlasí.
2. V prípade, ak sú niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo
nevykonateľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení a
zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa
v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka,
a podporne aj Občianskeho zákonníka alebo iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Všetky spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu predložia zmluvné strany na rozhodnutie vecne
a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú,
elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú
a záväznú pre obe zmluvné strany.
6. Prevádzkovateľ nemá v súvislosti s využívaním služieb podľa týchto obchodných podmienok voči
používateľovi žiadne iné povinnosti alebo záväzky ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.
7. Používateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade otázok kontaktovať emailom alebo telefonicky obchodných
zástupcov „HoReKa“ za daný región spoločnosti ST. NICOLAUS – trade, a.s. uverejnených na stránke
www.stn-trade.sk.

V Bratislave, dňa 2.3.2015

