Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Partner (01.01.2022)
Important Note:
Only the original German versions are binding. Translated versions are for reference purposes only.
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Preambula
Spoločnosť W4F GmbH, ktorá je spoločnosťou skupiny Fintech Payment Solutions, prevádzkuje
elektronickú platformu („Obchodný priestor“), ktorú používajú online predajcovia, stacionárni
maloobchodní predajcovia a ďalšie podniky a zariadenia („Partneri“) na účely predaja tovaru a
služieb zákazníkom („Zákazníci“). Nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) regulujú používanie obchodného priestoru Partnermi.
A. Všeobecné ustanovenia
01. Zmluvní partneri a rozsah platnosti
1.1 Zmluvným partnerom Partnera je spoločnosť W4F GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 Mníchov („Prevádzkovateľ platformy“).
1.2 VOP platia pre každého Partnera, ktorý sa zaregistruje po vyššie uvedenom dátume ich zverejnenia na internetových stránkach, ako aj už existujúcich Partnerov, ktorí vyjadrili súhlas s ich
platnosťou.

1.3 Zmluvy o nákupe tovarov a služieb prostredníctvom obchodného priestoru sú uzatvárané
výlučne medzi Partnerom a jeho Zákazníkmi. Inzeráty zverejnené v rámci obchodného priestoru
v žiadnom prípade nepredstavujú ponuky Prevádzkovateľa platformy. Prevádzkovateľ platformy nie je ani maklérom, ani zástupcom Partnerov, ani zástupcom Kupujúcich alebo Predajcov
tovarov a služieb ponúkaných v rámci obchodného priestoru. Za obsah inzerátov zverejnených
v rámci obchodného priestoru, splnenie zákonom stanovených označovacích povinností, nevyhnutných zákonných informačných a potvrdzovacích povinností v rámci predaja na diaľku, informačnej povinnosti súvisiacej s právom na odstúpenie od zmluvy, ako aj obsah ich obchodných
podmienok, zodpovedajú výlučne Partneri, rovnako ako aj za všetky ostatné povinnosti súvisiace
so vznikom, realizáciou a ukončením zmluvných vzťahov medzi Zákazníkmi a Partnermi.
1.4 Všeobecné obchodné podmienky alebo akékoľvek odlišné podmienky Partnera platia iba v
prípade, ak tieto boli výslovne a písomne akceptované Prevádzkovateľom platformy. Platnosť
jednotlivých podmienok alebo klauzúl Partnera odlišujúcich sa od týchto VOP alebo dopĺňajúcich
tieto VOP je vylúčená, a to aj v prípade, ak Prevádzkovateľ platformy nevyjadril svoj výslovný
nesúhlas s nimi.
02. Registrácia a uzatvorenie zmluvy
2.1 Podmienkou pre využívanie obchodného priestoru je registrácia a prijatie týchto VOP zo
strany Partnera. Registrácia prebieha výlučne online prostredníctvom internetovej stránky www.
wee.com alebo aplikácie pre mobilné zariadenia („Aplikácia“). Partner musí vyplniť registračný
formulár, pričom údaje musia byť zadané pozorne, úplne a pravdivo.
2.2 Registrácia ďalej predpokladá prijatie Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti
Mangopay S.A., Luxembursko („Mangopay“ www.mangopay.com) ako poskytovateľa platobných
služieb, ako aj spoločnosti Dedified Germany UG („dedified“ www.dedified.com) ako poskytovateľa technických služieb Prevádzkovateľa platformy.
2.3 Ako Partneri sa môžu zaregistrovať iba podniky v zmysle § 14 nemeckého občianskeho zákonníka.
2.4 Po odoslaní prihlášky bude Partnerovi na ním zvolenú e-mailovú adresu doručená e-mailová
správa obsahujúca odkaz na účely potvrdenia prihlásenia. Až po kliknutí na tento odkaz dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Partnerom a Prevádzkovateľom platformy, ak Partner spĺňa
všetky podmienky používania. Prevádzkovateľ platformy môže bez uvedenia dôvodu zamietnuť
prijatie žiadosti o registráciu.
03. Partnerská zóna, neaktivita
3.1 Po dokončení registrácie sa v rámci obchodného priestoru aktivuje privátna používateľská
zóna Partnera („Partnerská zóna“). Po úspešnom zriadení platobného účtu u Poskytovateľa
platobných služieb ďalej Partner získa prostredníctvom Partnerskej zóny prístup k svojmu platobnému účtu („Platobný účet“). Partneri môžu k svojim platobným účtom pristupovať po zadaní
svojho používateľského mena a hesla, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo internetovej
stránky www.wee.com. Používateľské meno a heslo si určí sám Partner v priebehu registrácie.
Prevádzkovateľ platformy nemôže meniť údaje v Partnerskej zóne.
3.2 Prevádzkovateľ platformy bude zabezpečovať dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadenia o ochrane údajov. Podrobnosti sú regulované v rámci Vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré je
potrebné prijať v rámci registrácie.
3.3 Prevádzkovateľ platformy môže Partnerskú zónu v nasledujúcich prípadoch bez predchádzajúceho ohlásenia úplne alebo čiastočne deaktivovať:
- ak je deaktivovanie v predpokladanom záujme Partnera (napr. pri protiprávnom používa

ní tretími stranami),
- ak existujú odôvodnené pochybnosti o dodržiavaní zmluvných povinností zo strany 		
Partnera,
- ak existuje opodstatnené podozrenie, že Partner používa alebo používal Partnerskú 		
zónu protiprávne, to znamená na účely v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, ale
bo že poškodzuje Prevádzkovateľa platformy, Zákazníkov alebo iné tretie osoby.
3.4 Partner bude o deaktivácii bezodkladne informovaný. Deaktivácia môže trvať do odstránenia
príčiny deaktivácie.
3.5 V prípade, ak za príčinu deaktivácie zodpovedá Partner, môžu mu byť účtované poplatky vo
výške do 50 EUR za deaktiváciu a aktiváciu, ako aj prípadné ďalšie náklady, ktoré vznikli Prevádzkovateľovi platformy. Partner má možnosť preukázať, že došlo k menšej škode alebo menším nákladom, resp. že nedošlo k žiadnym škodám. V tom prípade sa poplatok, resp. náhrada
škody, zodpovedajúcim spôsobom zredukuje.
3.6 Ak za obdobie dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zaznamenaná žiadna
aktivita Partnera v Partnerskej zóne, Prevádzkovateľ platformy je oprávnený zaúčtovať poplatky
podľa aktuálne platnej Tabuľky poplatkov. Ak sa počas doby dlhšej ako 12 mesiacov na platobných účtoch nenachádza žiadny kredit, zmluvu je možné vypovedať.
04. Povinnosti Partnera
4.1 Zmeny v osobných alebo firemných údajoch Partnera sa musia bezodkladne vykonať aj v
jeho Partnerskej zóne.
4.2 Partner je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny odporúčané Prevádzkovateľom
platformy, ako aj ostatné povinnosti týkajúce sa starostlivosti, predovšetkým chrániť ním používané zariadenia pred neoprávnenými prístupmi tretích osôb, pravidelne zálohovať údaje na účely
ochrany pred stratou údajov a prístupové údaje, heslá a PIN kódy starostlivo uchovávať a neposkytovať ich tretím osobám.
4.3 V prípade straty prístupových údajov alebo hesiel alebo v prípade iných známok zneužitia
jeho Partnerskej zóny je Partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Prevádzkovateľa platformy. Zákazník sa alternatívne môže obrátiť priamo na spoločnosť Mangopay.
05. Poplatky
Využívanie obchodného priestoru a systému weePay a weePayPLUS je spoplatnené. Poplatky sú
účtované pri platobných operáciách uvedených v Prehľade poplatkov, ktorý tvorí súčasť týchto
VOP.
B. weePay a weePayPLUS
06. Platobný styk
6.1 Podmienkou pre využívanie obchodného priestoru je účasť na platobnom systéme poskytovanom spoločnosťou Mangopay. Platobný styk je realizovaný výlučne spoločnosťou Mangopay.
Na tento účel je potrebné vytvorenie platobného účtu u spoločnosti Mangopay, pričom pri jeho
vytváraní musia Partneri poskytnúť súčinnosť. Podrobné informácie sú obsiahnuté v zmluvných
podmienkach spoločnosti Mangopay, ktoré je potrebné prijať pri registrácii. Pri vytváraní platobného účtu sú Partneri podporovaní spoločnosťou Dedified, ktorých zmluvné podmienky je taktiež
potrebné prijať.
6.2 Využívanie systému weePay si vyžaduje samostatné vyhlásenie Partnera. Využívanie systému je spoplatnené, pričom poplatky sa riadia podľa platného Sadzobníka poplatkov.

6.3 Po vyzvaní sa Partneri musia u spoločnosti Mangopay identifikovať na účely boja proti praniu
špinavých peňazí v súlade s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti
Mangopay. Požadované podklady je možné nahrať prostredníctvom mobilnej aplikácie.
6.4 Platobný účet je vedený vo virtuálnej mene „WEE“, tzn. v rámci obchodného priestoru sa
eurá označujú ako WEE. Jeden WEE predstavuje jedno euro, jedna stotina WEE predstavuje
jeden eurocent. Kredit na platobnom účte sa neúročí.
6.5 Pre každého Partnera vedie spoločnosť Mangopay tri účty. Jeden provízny účet, jeden PrePaid účet a jeden obratový účet. Na províznom účte sú účtované provízne platby vyplývajúce
z obratov tohto Partnera v rámci obchodného priestoru. Pokiaľ je Partner účastníkom systému
weePayPLUS, na PrePaid účet sa pripisujú vklady Partnera pre systém cashback a tiež sa tento účet zaťažuje účtom za distribuovaný cashback. Na obratovom účte sa účtujú všetky ostatné
platobné operácie Partnerov.
07. weePayPLUS
7.1 Využívanie cashback systému weePayPLUS je voliteľné a vyžaduje si samostatné vyhlásenie
zo strany Partnera. Využívanie cashback systému weePayPLUS je spoplatnené, pričom príslušné
poplatky sú určované na základe platného Sadzobníka poplatkov.
7.2 V prípade využívania systému weePayPLUS sa Partner zaväzuje poskytovať Zákazníkom cashback v rámci Partnerom definovaných základných obchodných transakcií. Hodnota
cashback musí predstavovať minimálne 1,0 % z hrubého obratu základnej obchodnej transakcie.
Hodnoty cashbacku sú zverejňované v rámci mobilnej aplikácie a na internetovej stránke www.
wee.com. Pokiaľ má výsledná suma cashbacku štyri alebo viac desatinných miest, táto suma sa
zaokrúhli na štvrté desatinné miesto.
7.3 Cashback musí byť pri statických základných obchodných transakciách vyplatený ihneď. Pri
online základných obchodných transakciách musí byť cashback vyplatený po uplynutí prípadných zákonných lehôt na odstúpenie od zmluvy. Vyplatená hodnota musí predstavovať minimálne 1/100 WEE. Sumy nižšie ako 1/100 WEE budú zaznamenané Prevádzkovateľom platformy
a zobrazované Zákazníkovi a musia byť vyplatené, hneď ako celková suma cashbacku presiahne
hodnotu 1/100 WEE. Po pripísaní na platobný účet Partnera cashback viac nie je možné požadovať vrátenie cashbacku, a to ani pri zrušení základnej obchodnej transakcie.
08. Zákaznícke karty
8.1 Partneri môžu od Prevádzkovateľa platformy získať zákaznícke karty („weeCard“), ktoré
môžu následne distribuovať medzi potenciálnych zákazníkov. Karty weeCard je možné distribuovať formou fyzických zákazníckych kariet alebo prostredníctvom referenčného odkazu.
8.2 Pri zaobstarávaní kariet weeCard môžu Partnerovi vznikať náklady. Karty weeCard nie sú
platobné karty.
09. Vyúčtovanie
9.1 Prevádzkovateľ platformy poskytne každý mesiac Partnerovi prehľad o transakciách, ktorých
bol účastníkom, a príslušných poplatkoch.
9.2 Je vo výlučnej zodpovednosti Partnera, aby toto vyúčtovanie prevzal a vzal na vedomie.
9.3 Partner akceptuje vyúčtovanie za výslovne záväzné, ak v lehote štyroch týždňov od zverejnenia vyúčtovania v Partnerskej zóne nevznesie voči tomuto vyúčtovaniu námietku u Prevádzkovateľa platformy.

9.4 Ak sa sídlo Partnera nachádza mimo územia Nemecka, potom bude vyúčtovanie zo strany
Prevádzkovateľa platformy vystavené bez DPH. Partner v tom prípade použije proces prenesenia
daňovej povinnosti, do vyhlásenia k dani z pridanej hodnoty uvedie zodpovedajúcu službu a sám
odvedie prípadnú daň z pridanej hodnoty.
C. Iné ustanovenia
10. Nemateriálne hodnoty, reklamné prostriedky a iné benefity
10.1 Všetky duševné vlastnícke práva (vrátane autorských práv, patentov, značiek, názvov domén atď., či už registrovaných alebo neregistrovaných) sú vlastníctvom Prevádzkovateľa platformy alebo jeho poskytovateľa licencie.
10.2 Logá, značky, texty a iné obsahy nachádzajúce sa na internetovej stránke www.wee.com
alebo v mobilnej aplikácii sú chránené obchodnou značkou a autorským právom. Partneri nesmú
žiadnym spôsobom a žiadnou formou používať materiály, obsahy alebo značky Prevádzkovateľa
platformy – a to v celku, ako aj čiastočne – predovšetkým tieto nesmú rozmnožovať, distribuovať,
predávať, licencovať, rozdeľovať, kopírovať, zverejňovať, prenášať online, verejne prezentovať
alebo znázorňovať, prenášať, obnovovať, meniť, spracovávať, prekladať, upravovať alebo iným
spôsobom neoprávnene používať.
10.3 Všetky prezentačné, reklamné, školiace a filmové materiály (vrátane fotografii) atď. Prevádzkovateľa platformy alebo podniku, ktorý je súčasťou koncernu, sú chránené autorským
právom. Tieto nesmú byť bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa platformy žiadnym spôsobom zhodnocované Partnerom, či už v celku alebo ich časti, predovšetkým nesmú byť
rozmnožované, distribuované, verejne sprístupňované alebo upravované, pokiaľ to nie je výslovne povolené na základe týchto VOP alebo pokiaľ tieto neboli Partnerovi poskytnuté Prevádzkovateľom platformy na reklamné účely.
10.4 Nemateriálne hodnoty súvisiace s platformou, resp. jej službami, ako je predovšetkým softvér, zostávajú vo vlastníctve Prevádzkovateľa platformy, resp. príslušného vlastníka práv. Partner získava neprenosné, nevýlučné oprávnenie na používanie týchto práv v súlade so zmluvnými
ustanoveniami, a to počas trvania platnosti registrácie. Partnerovi neprináležia práva presahujúce tento rámec.
10.5 Všetky bezplatné reklamné prostriedky a iné benefity poskytované Prevádzkovateľom platformy môžu byť kedykoľvek odvolané s platnosťou do budúcnosti.
10.6 Partner v rámci obchodného styku nesmie sprostredkovať dojem, že koná v mene Prevádzkovateľa platformy. Partner nemá povolenie, aby konal z poverenia alebo v mene Prevádzkovateľa platformy a/alebo sa v jeho mene zaväzoval k plneniu povinností. Partner predovšetkým
nemá bez predchádzajúceho písomného povolenia Prevádzkovateľa platformy povolenie na to,
aby odpovedal na otázky médií týkajúce sa Prevádzkovateľa platformy alebo podnikov patriacich
do koncernu, ako aj zmluvných produktov, predajného systému alebo iných služieb súvisiacich s
touto zmluvou. Partner je povinný všetky požiadavky médií v tejto súvislosti bezodkladne doručiť
Prevádzkovateľovi platformy.
10.7 Partner vyjadruje svoj súhlas s integrovaním svojich ochranných značiek, ako sú predovšetkým firemné logá alebo produkty a služby Partnera, do internetovej stránky a mobilnej aplikácie
Prevádzkovateľa platformy. Táto integrácia slúži na odkazovanie na Partnera, ako aj na účely
organizácie obchodného priestoru. Partner tiež súhlasí s vyhotovením a zverejnením fotografií
obchodnej prevádzky/obchodných prevádzok Partnera alebo reklamných filmov.

11. Porušenie zmluvy, ručenie a odstúpenie
11.1 Partner musí prípadné porušenia zmluvných ustanovení alebo zákonných predpisov odstrániť bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do 14 dní od doručenia výzvy zo strany Prevádzkovateľa platformy.
11.2 Partner ručí za všetky škody, ktoré vznikli Prevádzkovateľovi platformy v dôsledku zavineného porušenia zmluvných ustanovení alebo zákonných predpisov zo strany Partnera.
11.3 Partner sa zaväzuje oslobodiť Prevádzkovateľa platformy od akéhokoľvek ručenia v prípade požiadaviek tretích osôb voči Prevádzkovateľovi platformy z dôvodu zavineného porušenia
zmluvných ustanovení alebo zákonných predpisov zo strany Partnera. Partner sa predovšetkým
zaväzuje prevziať primerané a typické náklady, predovšetkým náklady na právne zastúpenie,
súdne trovy a iné náklady spojené s právnym procesom, ktoré Prevádzkovateľovi platformy preukázateľne vznikli v tejto súvislosti.
12. Záruka
12.1 Prevádzkovateľ platformy sa voči Partnerovi zaväzuje prevádzkovať obchodný priestor v
súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a s potrebnou starostlivosťou, pričom sa vždy usiluje o trvalú a bezchybnú dostupnosť jeho služieb.
12.2 Prevádzkovateľ platformy žiadnym spôsobom neručí za trvalo bezporuchové a neprerušované fungovanie služieb, ako napríklad za určité prenosové časy a prenosové rýchlosti, trvalú dostupnosť internetovej stránky www.wee.com, obsahy a služby vytvorené tretími osobami alebo
inými Partnermi, resp. ktoré sú u týchto vyvolateľné, absolútnu ochranu obchodného priestoru
pred neoprávnenými prístupmi, ochranu pred škodlivým softvérom, vírusmi, spamom, trójskymi
koňmi, phishingovými útokmi a inými kriminálnymi konaniami zo strany tretích osôb, ako aj za
straty dát v dôsledku porúch.
12.3 Na účely realizácie prípadných technických opatrení (server, kapacitné limity, údržba, bezpečnosť, aktualizácie mobilnej aplikácie atď.) si Prevádzkovateľ platformy vyhradzuje právo na
dočasné obmedzenie ním poskytovaných služieb.
12.4 Prevádzkovateľ platformy žiadnym spôsobom neručí za bonitu Zákazníkov, ani im poskytované služby alebo plnenie povinností vyplývajúcich zo základného obchodu medzi Zákazníkom
a Partnerom. Prevádzkovateľ platformy taktiež neručí za pripojenie určitého počtu Zákazníkov k
obchodnému priestoru.
13. Ručenie Prevádzkovateľa platformy
13.1 Za škody, ktoré boli Partnerovi spôsobené Prevádzkovateľom platformy, jeho zákonným
zástupcom alebo ním poverenou osobou, Prevádzkovateľ platformy zodpovedá iba v prípade
úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti. Toto vylúčenie záruky sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku poškodenia života alebo zdravia, ako aj porušenia základných povinností. Ku
základným povinnostiam patria tie povinnosti, ktorých porušenie by ohrozilo príslušný účel zmluvy a na ktorých splnenie sa Partner preto môže oprávnene spoliehať.
13.2 Prevádzkovateľ platformy nenesie zodpovednosť a neručí za obsah, správnosť, úplnosť a
aktuálnosť inzerátov (vrátane dostupnosti produktov a služieb) vytváraných Partnermi, a ani
za vznik, plnenie alebo presaditeľnosť zmluvy medzi Partnerom a Zákazníkom uzatvorenej prostredníctvom obchodnej platformy. Prevádzkovateľ platformy taktiež neručí za produkty a služby ponúkané v rámci obchodného priestoru (a to ani z dôvodu ručenia, záruky, náhrady škody,
ručenia za produkt alebo iných zákonných nariadení).

14. Mlčanlivosť
Partner sa zaväzuje k zachovávaniu mlčanlivosti o dôverných informáciách, ako aj produktových
a projektových tajomstvách, s ktorými bol oboznámený v rámci zmluvných rokovaní a pri realizácii zmluvy. Dôverné informácie a produktové a projektové tajomstvá sú informácie, ktoré boli
takto definované Prevádzkovateľom platformy, neboli vopred známe alebo o nich Partner získal
vedomosti prostredníctvom tretích osôb v rozpore so zmluvnými alebo zákonnými nariadeniami.
15. Manažment sťažností, mediácia
15.1 Partneri môžu oddelenie manažmentu sťažností Prevádzkovateľa platformy kontaktovať
telefonicky, písomne alebo elektronicky:
Poštou: W4F GmbH,
Beschwerdemanagement,
Leopoldstraße 244, 80807 Mníchov
E-mailom: service.de@wee.com
15.2 Spracovanie sťažností nie je spoplatnené. Partner bude prostredníctvom e-mailovej správy
písomne informovaný o tom, či je možné sťažnosti vyhovieť. V prípade, ak sťažnosti nie je možné
vyhovieť, bude táto informácia zodpovedajúcim spôsobom zdôvodnená.
15.3 V prípade, ak sťažnostiam Partnerov nie je možné vyhovieť spôsobom uvedeným v odseku
1, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať o mediačné konanie na účely mimosúdneho
urovnania sporu. Prevádzkovateľ platformy je pripravený spolupracovať s nasledujúcimi mediátormi na účely dosiahnutia mimosúdneho urovnania sporov:
IHK MediationsZentrum
80323 Mníchov
E-mail: info@muenchen.ihk.de
Tel.: +49 (89) 5116-0
15.4 Prevádzkovateľ platformy znáša primeraný podiel nákladov mediačného konania. Výška primeraného podielu bude určená na základe návrhu mediátora pri zohľadnení všetkých príslušných
prvkov príslušného prípadu, predovšetkým odôvodnenosti príslušných požiadaviek sporných
strán, ako aj konania strán a vzájomného pomeru veľkostí a finančných možností zmluvných
strán.
15.5 Mediačné konanie je na báze dobrovoľnosti. Právo na začatie súdneho konania pred alebo
počas mediačného konania, ako aj po jeho ukončení, zostáva nedotknuté. Prevádzkovateľ platformy sa v dobrej viere zúčastní všetkých mediačných konaní, ktoré boli zahájené Partnermi.
15.6 Prevádzkovateľ platformy na žiadosť Partnera pred začatím mediačného konania alebo v
jeho priebehu vypracuje informácie o fungovaní a účinnosti mediácie v súvislosti s jeho činnosťami.
16. Doba trvania a ukončenie zmluvy, dôsledky ukončenia
16.1 Tieto VOP platia na dobu neurčitú s vyhradením práva na prípadné zmeny.
16.2 Platnosť zmluvy zaniká automaticky v prípade smrti Partnera, ak bol tento fyzická osoba –
podnikateľ, alebo v prípade právnickej osoby jej vymazaním z obchodného registra.
16.3 Partner je oprávnený túto zmluvu kedykoľvek vypovedať prostredníctvom riadnej výpovede
s výpovednou lehotou 30 dní. Textová forma je postačujúca.

16.4 Právo obidvoch zmluvných strán vypovedať zmluvu bez dodržania výpovednej lehoty v
prípade existencie dôležitej príčiny zostáva nedotknuté. Závažnou príčinou je
16.4.1 z pohľadu Prevádzkovateľa platformy predovšetkým to, ak
(i) existujú indície poukazujúce na to, že Partner využíva služby poskytované Prevádzkovateľom
platformy na účely, ktoré sú v rozpore so zmluvnými ustanoveniami alebo zákonnými predpismi;
(ii) príslušný súd alebo príslušný úrad právoplatne nariadil Prevádzkovateľovi platformy, aby ďalej neposkytoval služby Partnerovi;
(iii) existuje dôvod na predpoklad, že Partner pri uzatváraní zmluvy uviedol nepravdivé alebo
neúplné údaje;
(iv) sa Partner aj napriek viacnásobným upomienkam nachádza v omeškaní s platbami alebo
službami;
(v) si to vyžadujú prevažujúce verejné záujmy;
(vi) sa písomnosti a zásielky adresované Partnerovi vracajú s poznámkou „odsťahovaný“,
„zomrelý“, „neprevzaté“, „neznámy“ alebo podobnou poznámkou a Partner chybné údaje neopraví v lehote 30 dní od výzvy na vykonanie opravy;
(vii) si Partner nesplní svoje povinnosti podľa bodu 4 v rámci stanovenej lehoty alebo ak po porušení povinnosti neskôr opäť dôjde k rovnakému alebo porovnateľnému zavinenému porušeniu;
(viii) došlo k zablokovaniu Partnerskej zóny, za ktoré zodpovedá Partner, a ak nedôjde k odstráneniu príslušného dôvodu do 14 dní od doručenia príslušnej výzvy;
(ix) došlo k začatiu insolvenčného konania voči Partnerovi alebo k zrušeniu otvorenia z dôvodu
nedostatočného záujmu alebo ak sa Partner dostane do platobnej neschopnosti alebo ak dôjde
v rámci exekučného konania k vydaniu zodpovedajúceho vyhlásenia o platobnej neschopnosti
Partnera.
16.4.2 Za závažnú príčinu sa z pohľadu Partnera považujú prípady, ak:
(i) Prevádzkovateľ platformy vlastním zavinením dlhodobo zásadne porušuje ustanovenia Zmluvy a tieto porušenia neodstránil aj napriek písomnej upomienke s určenou primeranou lehotou na
odstránenie zo strany Partnera;
(ii) došlo k začatiu insolvenčného konania voči Prevádzkovateľovi platformy alebo k zrušeniu
otvorenia z dôvodu nedostatočného záujmu alebo ak sa Prevádzkovateľ platformy dostane do
platobnej neschopnosti alebo ak dôjde v rámci exekučného konania k vydaniu zodpovedajúceho
vyhlásenia o platobnej neschopnosti Prevádzkovateľa platformy.
16.5 V prípade ukončenia zmluvy si všetky zmluvné strany navzájom vyúčtujú všetky požiadavky
a záväzky. Všetky otvorené záväzky zmluvnej strany sa musia bezodkladne vyrovnať.
17. Zmeny VOP
17.1 Prevádzkovateľ platformy si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VOP, ak na to Prevádzkovateľa platformy oprávňujú oprávnené záujmy. O zmenách bude Partner informovaný vhodným
spôsobom a uvedené zmeny sa považujú za schválené, pokiaľ voči nim nebudú v lehote 30 dní
vznesené žiadne námietky. V prípade námietok zo strany Partnera voči uskutočnenej zmene je
Prevádzkovateľ platformy oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu v lehote 10 pracovných dní.
Textová forma je postačujúca.
17.2 Partner sa zaväzuje akceptovať zmeny zmluvných podmienok, ktoré sú potrebné z technických a prevádzkových dôvodov, pokiaľ sú tieto pre Partnera výhodné alebo majú za následok iba
zanedbateľné obmedzenie poskytovaných služieb, pričom však nemajú vplyv na zásadné obsahy
zmluvného vzťahu. Ďalej sú prípustné zmeny, ktorých potreba vyplýva zo zákonných nariadení
(napr. zákon o boji proti praniu špinavých peňazí, dozorné právo, daňové právo atď.) alebo súdnych nariadení.

18. Aplikovateľné právo a miesto súdu
18.1 Tieto VOP podliehajú výlučne nemeckému právnemu poriadku s výnimkou jeho kolíznych
noriem ako aj práv vyplývajúcich z Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
18.2 Miestom súdu nielen pre prípady sporov súvisiacich s týmito VOP je Mníchov.
19. Iné dohody
19.1 Partner súhlasí s tým, aby s ním Prevádzkovateľ platformy komunikoval prostredníctvom
e-mailu alebo zverejnením informácií na aktuálnej internetovej stránke alebo v rámci Partnerskej
zóny. Partner sa zaväzuje svoj e-mailový účet zriadiť a spravovať takým spôsobom, ktorý zabezpečí prijatie prípadnej komunikácie.
19.2 Vedľajšie dohody, zmeny alebo dodatky k týmto VOP, špeciálne ustanovenia alebo iné
zmluvné dokumenty si pre ich právoplatnosť vyžadujú textovú podobu s výnimkou prísnejších
zákonných nariadení. To platí aj v prípade zrieknutia sa požiadavky na písomnú podobu.
19.3 Prevádzkovateľ platformy si výslovne vyhradzuje právo prizvať na účely plnenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy tretie osoby alebo obchodnú prevádzku celkom alebo čiastočne preniesť na tretie osoby. Prevádzkovateľ platformy má okrem toho možnosť preniesť zmluvu
bez súhlasu Partnera na tretie osoby.
19.4 Partner je oprávnený preniesť na tretie osoby jednotlivé alebo všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy iba po písomnom súhlase Prevádzkovateľa platformy.
19.5 Tieto VOP boli vyhotovené v nemeckom jazyku. Pre prípadné požadované vysvetlenia je
smerodajným nemecký jazyk. Každý preklad slúži iba na objasnenie a nemá právne záväzný charakter.
19.6 Ak sa stanú jedno alebo viaceré ustanovenia týchto VOP neúčinnými, táto skutočnosť nemá
vplyv na účinnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením,
ktoré jeho významom zodpovedá pôvodnému ustanoveniu. To sa zodpovedajúcim spôsobom
vzťahuje aj na medzery v predpisoch.

Príloha Sadzobník poplatkov
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wee.com

weePay pre obchodníkov
Prehľad poplatkov ‒ transparentné a férové
Koľko ma stojí weePay?
Služby weePay

Poplatky1

aktivácia služby weePay

99 €2 jednorazový aktivačný poplatok

ročné opakujúce sa poplatky

žiadne

mesačné základné poplatky

žiadne

transakcie s weePay

bezplatne (aj pre zákazníka)

výbery na účet IBAN

0,5 % z vyplatenej sumy

proces KYC / UBO

bezplatne

Koľko ma stojí weePayPLUS?
Služby weePayPLUS

Poplatky1

aktivácia služby weePayPLUS

€ 1792 jednorazový aktivačný poplatok

ročné opakujúce sa poplatky

žiadne

mesačné základné poplatky

žiadne

transakcie s weePayPLUS

Poplatok za služby 30 % z daného
cashbacku do maximálnej výšky 3 %
nákupného košíka

výbery na účet IBAN

bezplatne

proces KYC / UBO

bezplatne

1

Novembra 2021 ‒ vždy platia poplatky z aktuálnych informácií o poplatkoch.

2

v prípade potreby dodatočná DPH.

Poplatky za nečinnosť:
Poplatky za nečinnosť po viac ako 12 mesiacoch nečinnosti = 5 € mesačne (až do vyčerpania dostupného kreditu).
Zarábajte s weePay:
10 % podiel na zaplatenom poplatku za služby zo všetkých nákupov zákazníkov, ktorých získal partner.

