PRAVIDLA PRO UŽIVATELE
(PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ RECYCLIX.COM INTERNETOVÝCH STRÁNEK)
Přeloženo přes Google překladač
Tyto Podmínky užívání jsou veřejná nabídka. Aby bylo možné využívat služeb poskytovaných webové
stránky, musíte přijmout, aby v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Vaše
používání http://recyclix.com webové stránky znamená, že přijímáte tyto podmínky a bude v souladu s
nimi. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nesmíte používat webové stránky nebo pomocí služeb
jakýmkoli možným způsobem. Souhlasíte s tím, že Recyclix Sp.z oo považuje za vaše používání webové
stránky jako vaše plné shodě s podmínkami zde uvedenými v tomto okamžiku.
Po otevření účtu u http://recyclix.com webové stránky Uživatel přebírá odpovědnost a odpovědnost
vyhovět všem podmínkám stanoveným v této uživatelské dohody, poté také Podmínky používání. Všechny
nové funkce a nástroje, které mohou být přidány do služby musí být v souladu s těmito podmínkami
použití. Můžete seznámit se s nejnovější verzí Podmínek použití každou chvíli na této stránce. Vyhrazujeme
si právo provádět změny a změnit podmínky Služeb aktualizací tyto Podmínky užívání. Doporučujeme vám
kontrolovat tyto Podmínky užívání čas od času, aby se seznámit s novými možných podmínek, které mohou
nebo nemusí mít vliv na Vás. Tyto podmínky jsou důležité, protože jsou právně vzájemně závazný.
Recyclix Sp.z oo , kdo se chová jako plátce daně z příjmů bez speciálních preferencích v souladu s daňového
zákoníku Polské republiky (REGON 360290387, NIP 5272725464, KRS 0000533282, Województwo
mazowieckie, Powiat m. st. Warszawa, Gmina Wola, miejscowość WARSZAWA, ulica Aleja "Solidarności",
nr domu 115, nr lokalu 2, Kod pocztowy 00-140, Poczta WARSZAWA, kraj POLSKA), potom zhotovitel,
jednající na základě základě charty společnosti, as strana první části, a uživatel, poté zákazník, jednající na
základě občanskoprávní a daňové legislativy své země, jakož i mezinárodní regulační dokumenty, jako druhá
strana, podepsali tuto smlouvu o poskytnutí služeb, potom dohodu nebo smlouvu , za použití prostředků
elektronické digitální komunikaci na tomto základě:
Podmínky účtu:
Musíte mít alespoň 16 let, aby bylo možné používat služby poskytované http://recyclix.com webové
stránky;
Musíte zadat svou e-mailovou adresu, pracovní, jakož i jakýchkoli dalších nezbytných informací za účelem
dokončení procesu registrace;
Vy a jen jste zodpovědní za udržení svého hesla v bezpečí. Recyclix Sp.z oo . odmítá veškerou odpovědnost
za jakékoliv materiální ztráty nebo škody způsobené vám není schopen udržet svůj účet a Password Safe;

Pokud jste se dozvěděl o nezákonné nebo neoprávněné použití vašeho hesla nebo účtu, souhlasíte, že
budete informovat Recyclix Sp.z oo . o to pomocí e-mailu bez odkladu; Proto, můžete přijmout vaše
odpovědnost a odpovědnost za všechny krocích pomocí svého účtu;
Souhlasíte s tím, že nebudete používat Služby poskytované Recyclix Sp.z oo . pro jakýkoliv druh
neoprávněné nebo nezákonné činnosti či cíle, jakož i pro cokoliv, co jde proti legislativě vaší země;
Vy a jen jste zodpovědní za jakýkoliv druh obsahu nahrané Vámi na webové stránky, včetně, ale není
omezen na obrázky, dat, grafiky, a odkazy, a záruku, že držíte práva pro příslušnou užití obsahu nahrajete
do Webové stránky;
Nesmíte nahrávat nebo použít jakýkoli druh malware, viry, nebo destruktivní kód na webových stránkách;
Porušení v souladu s těmito podmínkami, skutečnost, který bude považovat za uvážení Recyclix Sp.z oo ,
povede k ukončení používání webových stránek z vaší strany.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. V souladu s podmínkami této dohody, musí dodavatel poskytnout zákazníkovi Služeb používání
softwarového produktu se nachází na http://recyclix.com webové stránky, pak webové stránky, která
obsahuje: Tvorba rozlohy člena a uvádění objednávek nákup zboží na webových stránkách s jejich dalším
nákupem od třetích stran a prodej třetím stranám, poté o službách, jejich recyklace a dalšího prodeje, jakož
i platební služby využívající elektronické platební systémy, které zahrnují peering systémy.
1.2. Platby za zboží nakoupené od třetích stran pomocí webové stránky jsou prováděny výhradně mezi
zhotovitelem a třetími stranami. V případech, kdy Recyclix Sp.z oo působí jako agenta, dodavatele, kupující,
nebo dodavatele a / nebo kupujícího zástupce zhotovitele, tyto vztahy se řídí samostatnou smlouvou.

2. POVINNOSTI A PRÁVA ZHOTOVITELE
2.1. V souladu s podmínkami této dohody, musí dodavatel:
2.1.1 Zaregistrujte data Zákazníka na http://recyclix.com webových stránkách a poskytnout zákazníkovi
doporučení k Užitná plocha člena a objednávání;
2.1.2 poskytnout zákazníkovi s konstantními poradenské služby o používání softwarového produktu.
2.2. Dodavatel má právo na:
2.2.1. Odmítnout poskytnout zákazníkovi Služeb uvedených v § 1.1 této smlouvy v případě, pokud zákazník
nesplní nebo splňuje podmínky této dohody nesprávně;
2.2.2. Proveďte změny v těchto Podmínkách užívání dle svého uvážení a poskytne zákazníkovi možnost
sledovat tyto změny na internetových stránkách;
2.2.3. Ovládání plnění povinností objednatele, které jsou obsažené v tomto dokumentu.

3. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA
3.1. Zákazník je povinen:
3.1.1. Aktualizujte katalog zboží na konstantní úrovni za účelem porovnání jejich cenu;
3.1.2. Dodržujte Podmínky používání internetových stránek;
3.1.3. Provádět platby za služby poskytnuté Zhotovitelem včas podle podmínek a částkou uvedenou v oddíle
4 této dohody;
3.1.4. Jmenovat a informuje zhotovitele o jejich zákonných zástupců, pokud existuje, které jsou zodpovědné
za používání softwarového produktu.
3.2. Zákazník má právo na:
3.2.1. Ovládání plnění povinností zhotovitele obsažené v tomto dokumentu;
3.2.2. Příjem konzultační podporu od zhotovitele o žádostech zaslaných e-mailu zhotovitele.

4. FINANČNÍ VZTAHY
4.1. Poplatek za služby, které dodavatel poskytuje Zákazníkovi je definován v souladu s analytickými daty
umístěnými na webových stránkách percentagewise k množství veškerého zboží prodaného Zákazníkem a
činí 50%.
4.2. Platba za služby podléhající této dohodě se provádí společně s platbou za částku prodávaného zboží
Zákazníkem v bezhotovostní podobě prostřednictvím odpočtu ji od částky splatné částky, které mají být
zaplaceny zákazníkovi. Pokud se takový odpočet nelze provést, pak platby za služby musí být provedeno do
pěti pracovních dnů poté, co zákazník obdržel žádost o platbu od zhotovitele.
4.3. Po výsledcích poskytovaných služeb, může být vyroben potvrzení přijetí dodávky, poté certifikát. V
případě nedodržení podpisu osvědčení Zákazníkem do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení a nonpřijetí přiměřené odmítnutí Zákazníka v této lhůtě, bude certifikát považovat za podepsány a služby budou
považovány za předpokladu, v plném rozsahu ze strany zhotovitele s výhradou podmínek této dohody.
4.4. V případě poskytování doplňkových služeb ze strany zhotovitele, konečné výpočty jsou vyrobeny
Zákazníka předmětem dodatečného dohodě.
4.5. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny v cenové politice prostřednictvím zveřejňování
aktualizované informace o cenové na webové stránky a / nebo informovat zákazníka o tom pomocí e-mailu.
4.6. Každá strana nese odpovědnost za splnění požadavků daňového kódu a na půdě vzájemně prospěšné
spolupráce, vzájemně konzultují a třetí strany, aby byly daňové poplatníky, kteří dodržují zákony, a
vzájemně si pomáhat s vyřízením příslušné doklady-li to nezbytné.
4.7. S výhradou této dohody musí smluvní dodavatel nenese odpovědnost za spolupráci Zákazníka s
dodavateli a odběrateli pomocí webové stránky, nekontroluje plnění jakéhokoli druhu obchodů a dohod,

zamýšlené použití finančních prostředků, nebo se usadit jakékoliv spory či nesrovnalosti ,Zhotovitel využívá
služeb třetích stran, jako jsou banky, elektronických platebních systémů a finančních institucí, a tak dále, za
účelem shromažďování finančních prostředků, a proto nesmí být odpovědná za poskytování těchto služeb
třetími stranami, ale přesto učiní vše, co je v jejich moci, aby zákazník obdrží tyto služby. Dodavatel nemůže
ovlivnit cenovou politiku platebních systémů, a tak zákazník musí nezávisle rozhodnout využít služeb
jednoho z dostupných platebních systémů a přijímat potřebná data z informačních zdrojů odpovídajících
platebních systémů a bankám na jeho nebo její vlastní.

5. ODPOVĚDNOST STRAN
5.1. Strany nesou odpovědnost v případech a podléhá právním předpisům, které jsou platné v Polské
republiky.
5.2. Strany nesou zodpovědnost podléhat právním předpisům v účinku Polské republiky pro neplnění nebo
nedostatečné plnění ustanovení této Dohody. Porušení povinnosti je její neplnění nebo nedostatečné
plnění, který je naplněním s porušení podmínek stanovených v tomto dokumentu.
5.3. Party se považuje bez viny, pokud on nebo ona může prokázat, že všechny nezbytné prostředky k
dodržování byly provedeny povinnosti.
5.4. Úhrada poplatku nebo provize je předmětem této dohody právních předpisů Polské republiky
nezbavuje smluvní strany z odpovědnosti splnění závazku, které pro ně předmětem této dohody.
5.5. V případě opožděné platby ze strany odběratele je předmětem této dohody, musí zákazník zaplatit
úroky z prodlení denní výši 0,1% z celkové výše odloženého závazku.
5.6. Žádná ze stran se nést odpovědnost za nesplnění závazků podle této dohody v případě, že nesplněním
Faktem je, vzhledem k vyšší moci okolnosti, jako je stav nouze, činu Boha, jakož i další okolnosti mimo one`s
přiměřenou kontrolu. Tyto okolnosti musí být potvrzeno příslušným vládním orgánem.
5.7. V případě neschopnosti poskytovat služby objednané zákazníkem kvůli technické poruše dlouhodobé,
dodavatel si vyhrazuje právo ukončit dohodu bez zpoždění škody.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ
6.1. Spory, které se mohou objevit v procesu provádění této dohody se řeší jednáním mezi stranami.
6.2. Všechny možné stížnosti související s touto dohodou, se považují za smluvní strany v souladu s právními
předpisy Polské republiky.
6.3. Spory, které nebyly vypořádány smluvní strany budou řešeny prostřednictvím soudního řízení v souladu
s soudní pravomoci v souladu s aktuálním materiálu a procesního práva Polské republiky.
6.4. Zhotovitel je ani soud, ani desku rozhodčího řízení a neúčastní se vypořádání jakýchkoliv sporů mezi
zákazníky, vyhradila právo shromažďovat potřebné informace o těch objevily spory.

7. OBDOBÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
7.1. Tato dohoda vstoupí v platnost při registraci Zákazníka na webové stránce, která je spojování této
veřejné dohodu ve formě písemného elektronického dokumentu a zůstává účinný při používání služby
zákazníkem. Po dokončení registračního procesu, musí zákazník stane jednu ze stran této dohody, a držet
odpovědnost v souladu s požadavky stanovenými v tomto dokumentu. Jestliže registry Zákazník na
internetových stránkách jménem jakéhokoli jiného soukromého nebo právnické osobě, musí zákazník tvrdí,
a zaručit, že on nebo ona má plnou moc a práv přijmout odpovědnost stanovenou v tomto jménem těchto
třetích stran.
7.2. Zákazník nemá právo přenést svá práva a závazky, které jsou předmětem této dohody na třetí straně
bez obdržení předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
7.3. Pro účely provádění této dohody, strany vyměňují informace spojené s vzájemných zájmů, jakož i
poskytovat poradenské služby k sobě v případě potřeby.
7.4. Zákazník nebo zhotovitel má právo ukončit tuto dohodu každou chvíli z jakéhokoliv důvodu
informováním druhou stranu o tom. Zhotovitel má právo ukončit poskytování Služeb Zákazníkovi každou
chvíli s nebo bez uvedení příčiny zániku. Pokud zákazník v průběhu 12 měsíců nevyužívá svůj účet, bude
jeho nebo její účet se stal neaktivní a mohou být odstraněny za načíst společně se všemi údaji spojené s
účtem.

8. OSTATNÍ
8.1. Strany se dohodly, že chápou smysl a znění této dohody a podepsat ji dobrovolně a na základě
vzájemného porozumění.
8.2. Zákazník dává jeho nebo její souhlas pro zpracování svých osobních údajů v souladu s požadavkem
právních předpisů Polské republiky při podpisu této dohody.
8.3. Spory, které mohou nebo nemusí objevit během provádění této dohody, a které nejsou podle této
dohody, se řeší s výhradou platných právních předpisů Polské republiky.
8.4. Zákazník musí respektovat práva zhotovitele pro webové stránky a softwarovém programu pro
poskytování Služeb Zákazníkovi (patenty, ochranné známky a servisní značky, grafika, a autorského práva a
práv). Zákazník obdrží souhlas zhotovitele a koordinovat všechny podmínky s dodavatelem, pokud on nebo
ona chce využít práva zhotovitele kontaktovat dodavatele pomocí informací se nachází na stránce kontaktů
webových stránek. Zhotovitel poskytuje Zákazníkovi s osobním, globální, royalty-free, nepřevoditelné a
nevýhradní licenci pro používání obsahu poskytované Zákazníkovi Zhotovitelem v rámci Služeb. Tahle-účel
licence dává zákazníkovi možnost využít služeb jako je přijato zhotovitelem v souladu s touto
dohodou. Použití, rozmnožování, změna, šíření nebo ukládání na jakékoliv části Služeb, včetně jakýkoliv
druh obsahu, k jiným účelům, než je osobní nebo non-komerční použití, je zakázáno, pokud předchozí
písemný souhlas zhotovitele nebyla dána Zákazník. Zákazník nemá právo, a nemá právo, aby mohla žádné
třetí straně, kopírovat, měnit, vytvářet odvozená díla, dekódování technologie, dekompilovat, nebo obdržet
původní kód jakékoliv části služby v kterémkoli možným způsobem bez předchozího písemného souhlasu
zhotovitele. Pokud zhotovitel nedal tento druh předchozího písemného souhlasu, bude to znamenat, že
zákazník nemůže převést práva pro využití služeb, na sobě nebo sobě, ani na sublicence to, poskytnout

práva pro využití Služeb nebo jakékoliv jiný způsob, jak převést jakékoliv práv pro využití Služeb nebo
závazků spojených s poskytovanými službami.
8.4. Pokud zákazník dozví o možném porušení, aby v souladu s touto dohodou kýmkoli, zákazník může nebo
nemusí informovat zhotovitele o této skutečnosti v závislosti na jeho nebo její zájem o spolupráci.
8.5. Zákazník může odkazovat na libovolné stránce webové stránky poskytnutého, že to bude legální a
nepoškozuje dobré jméno zhotovitele. Pro každý druh využití materiálů z webových stránek, prosím, dostat
se do kontaktu s Recyclix Sp.z oo pomocí kontaktní informace umístěné na stránce kontaktů na
internetových stránkách.
8.6. Každý ujednání v této dohodě je efektivní a v případě jakýchkoliv sporů o některého z ustanovení této
dohody, budou všechny ostatní ujednání zůstanou, aby byly účinné.

