Všeobecné obchodné podmienky – Podmienky účasti Užívateľa v aukcii energií
1.

Úvodné ustanovenia

1.1.

„Fiifree“ označuje súbor webových nástrojov, dát a internetovú aplikáciu, ktoré zabezpečujú
poskytovanie Služieb energetického poradenstva, dostupných prostredníctvom portálu:
www.fiifree.com
Tieto Všeobecné obchodné podmienky - Podmienky účasti Užívateľa v aukcii energií (ďalej
len „Podmienky“) upravujú využívanie „FiiFree“ a vzťahy medzi Užívateľom
a Prevádzkovateľom pri účasti Užívateľa vo výberovom konaní (aukcii) energií.
Tieto Podmienky sú v slovenskom jazyku.
Tieto Podmienky sú dostupné na webovej stránke: aukcia.fiifree.com.
Služby súvisiace so zapojením sa do aukcie energií poskytuje Prevádzkovateľ Užívateľovi
b
e z o d p l a t n e.
Služba poskytovaná Prevádzkovateľom nie je službou účtovného alebo finančného poradcu,
službou právnou alebo akoukoľvek inou službou než je uvedené v Podmienkach.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Vymedzenie pojmov

2.1.

Prevádzkovateľ: obchodná spoločnosť FOLLOWER s.r.o., so sídlom: Dlhé hony 4991, 058
01 Poprad, IČO: 48 301 663, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:
Sro, vložka číslo: 31905/P.
Užívateľ: každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá registráciou v internetovej aplikácii
„FiiFree“ alebo vyplnením nezáväzného formulára výberového konania (aukcie) na výber
dodávateľa vybranej komodity alebo poskytovateľa vybranej služby v internetovej aplikácii
„FiiFree“ prejaví záujem o úsporu finančných prostriedkov za energie prostredníctvom
zapojenia sa do výberového konania (aukcie), ktorého účelom je získanie a následné udržanie
najnižšej dostupnej ceny danej komodity resp. služby na trhu.
Dodávateľ/Poskytovateľ: obchodná spoločnosť zaoberajúca sa dodávaním alebo
poskytovaním vybranej komodity alebo služby v oblasti energií.
Kontakt: komunikovať s Prevádzkovateľom môžu Užívatelia elektronicky na mailovej adrese:
info@fiifree.com
Orgán dozoru: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99
Bratislava 215

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Podmienky zapojenia sa do výberového konania (aukcie) energií za účelom zmeny
Dodávateľa/Poskytovateľa energií a podpis novej zmluvy o dodávke vybranej komodity
alebo vybranej služby
Účelom vykonania výberového konania (aukcie) na výber Dodávateľa alebo Poskytovateľa
vybranej komodity alebo služby podľa týchto Podmienok je získanie a následné udržanie
najnižšej dostupnej ceny danej komodity resp. služby na trhu.
Pre účasť v aukcii energií je Užívateľ povinný vyplniť nezáväzný formulár výberového konania
(aukcie) na výber dodávateľa vybranej komodity alebo poskytovateľa vybranej služby na
webovej stránke: aukcia.fiifree.com.
Užívateľ vyplnením všetkých požadovaných údajov a odkliknutím formulára odošle formulár
na spracovanie Prevádzkovateľovi.
Zaslaním nezáväzného formulára Užívateľ potvrdzuje, že sa na stránke aukcia.fiifree.com
oboznámil so znením týchto Podmienok. Užívateľ týmto zároveň dáva svoj súhlas so

spracovaním jeho osobných údajov, ktoré vyplnil v predmetnom formulari a taktiež výslovne
dáva súhlas, aby sa práva, povinnosti a právne vzťahy vyplývajúce z využívania „Aukcie
FiiFree“ riadili týmito Podmienkami.
3.5. Užívateľ „FiiFree“ musí nehnuteľnosť, ktorú pre možnosť úspory finančných prostriedkov na
energiách vykonaním zmeny dodávateľa/poskytovateľa energií za zvýhodnených podmienok
zaregistruje pre využívanie služieb „FiiFree“, aj vlastniť a reálne využívať, resp. disponovať
oprávnením spravovať danú nehnuteľnosť za vlastníka tejto nehnuteľnosti.
3.6. Pred odoslaním nezáväzného formulára výberového konania (aukcie) na výber dodávateľa
vybranej komodity alebo poskytovateľa vybranej služby je Užívateľ povinný uistiť sa, že
poskytol všetky požadované údaje. Chybné alebo chýbajúce údaje môžu mať za následok
odmietnutie formulára. V prípade, že Užívateľ vo formulári uvedie nesprávne a/alebo nepresné
a/alebo nepravdivé údaje, Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu tým spôsobenú
Dodávateľovi/Poskytovateľovi, Užívateľovi alebo tretej osobe.
3.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť formulár v prípade podozrenia, že obsahuje
nepravdivé alebo skreslené údaje. Prevádzkovateľ môže vyzvať Užívateľa k predloženiu
dokladov za účelom overenia poskytnutých údajov, pričom poskytnutie týchto dokladov je
dobrovoľné na rozhodnutí Užívateľa.
3.8. V prípade, ak v nezáväznom formulári Užívateľ neposkytne všetky povinné údaje riadne
a v rozsahu určenom Prevádzkovateľom,
Prevádzkovateľ
nezaručuje
poskytnutie
personalizovanej rady za účelom úspory na energiách prostredníctvom zmeny
Dodávateľa/Poskytovateľa energií za zvýhodnených podmienok.
3.9. Po uskutočnení výberového konania na Dodávateľa vybranej komodity alebo Poskytovateľa
vybranej služby (aukcie) v ten istý deň Užívateľ obdrží informačný email od Prevádzkovateľa o
úspešnom výberovom konaní (aukcii) so zadefinovanou výhernou najnižšou cenou silovej
zložky s personalizovaným prepočtom možnej úspory vybranej komodity alebo služby.
3.10. Užívateľ potvrdí svoj záujem o zmenu Dodávateľa vybranej komodity alebo Poskytovateľa
vybranej služby stlačením tlačidla (ikony) „MÁM ZÁUJEM“;,
3.11. V lehote najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia záujmu Užívateľa podľa bodu 3.11.
týchto Podmienok, mu zo strany Prevádzkovateľa bude zaslaný ďalší informačný mail,
v ktorom bude uvedený link - po kliknutí na ktorý Užívateľ bude mať možnosť najneskôr do 4
kalendárnych dní odo dňa obdržania tohto informačného emailu zo strany Prevádzkovateľa
vyplniť elektronický formulár vo výberovom konaní (aukcii) úspešného Dodávateľa vybranej
komodity alebo Poskytovateľa vybranej služby za účelom prípravy návrhu zmluvy o dodávke
vybranej komodity alebo služby a odoslať ho elektronicky priamo úspešnému Dodávateľovi
vybranej komodity alebo Poskytovateľovi vybranej služby.
3.12. Po odoslaní vyplneného elektronického formulára, úspešný Dodávateľ vybranej komodity
alebo Poskytovateľ vybranej služby najneskôr do 7 kalendárnych dní pripraví a odošle
Záujemcovi na jeho korešpondenčnú adresu návrh zmluvy o dodávke vybranej komodity alebo
služby.
3.13. Záujemca po obdržaní riadneho návrhu zmluvy o dodávke vybranej komodity alebo služby zo
strany Dodávateľa/Poskytovateľa bude mať možnosť túto zmluvu podpísať a zaslať ju na
korešpondenčnú adresu Dodávateľa/Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa obdržania tohto riadneho návrhu zmluvy, čím vyjadrí
svoj záväzný záujem o zmenu dodávateľa vybranej komodity alebo poskytovateľa vybranej
služby.
3.14. Predtým, než sa Užívateľ rozhodne uzavrieť zmluvu o dodávke energií s víťazným
Dodávateľom vybranej komodity alebo Poskytovateľom vybranej služby za zvýhodnených
podmienok je povinný sa uistiť, že produkt víťazného Dodávateľa vybranej komodity alebo

Poskytovateľa vybranej služby je preňho vhodný. I keď Prevádzkovateľ stanovil pre účasť
v aukcii Dodávateľom vybranej komodity alebo Poskytovateľom vybranej služby určité
podmienky chrániace spotrebiteľa, Užívateľ je povinný preštudovať si zmluvu, obchodné
podmienky a cenník víťazného Dodávateľa vybranej komodity alebo Poskytovateľa vybranej
služby a je povinný uistiť sa, že im rozumie.
3.15. Ak Užívateľ uzavrie zmluvu o dodávke energií s víťazným Dodávateľom vybranej komodity
alebo Poskytovateľom vybranej služby mimo obvyklých priestorov podnikania víťazného
Dodávateľa/Poskytovateľa (najmä telefonicky alebo prostredníctvom internetu), má právo od
zmluvy o dodávke energií odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzavretia, prípadne zmluvu bez sankcií
vypovedať v lehote do 15-teho dňa po zahájení dodávky elektriny alebo plynu.
3.16. Ak Užívateľ svoju terajšiu zmluvu o dodávke energií uzavrel na dobu určitú, je
pravdepodobné, že sa zaviazal k zaplateniu zmluvnej pokuty v prípade predčasného ukončenia
zmluvy. Užívateľ si je povinný skontrolovať svoju terajšiu zmluvu o dodávke energií a príslušné
obchodné podmienky terajšieho Dodávateľa/Poskytovateľa. Prípadne sa Užívateľ môže obrátiť na
terajšieho Dodávateľa/Poskytovateľa, ktorý mu je povinný poskytnúť informácie o právach
a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy.
3.17. Prevádzkovateľ nie je Dodávateľom vybranej komodity alebo Poskytovateľom vybranej
služby. Prevádzkovateľ len zjednodušuje uzavretie zmluvy o dodávke energií s víťazným
Dodávateľom/Poskytovateľom a nie je stranou zmluvy o dodávke energií uzavretej medzi
Užívateľom a víťazným Dodávateľom/Poskytovateľom. Akonáhle Užívateľ prostredníctvom
webových stránok Prevádzkovateľa www.fiifree.com vyjadrí záujem uzavrieť zmluvu o dodávke
energií s víťazným Dodávateľom/Poskytovateľom, ďalšie kroky vedúce k uzavretiu zmluvy už
vykoná víťazný Dodávateľ/Poskytovateľ.
3.18. V aukcii bude Užívateľovi ponúkaná zmluva o dodávke energií za zvýhodnených podmienok
na dobu jedného roka s možnosťou jej neskoršieho predĺženia na dobu neurčitú. Víťazný
Dodávateľ/Poskytovateľ po dobu jedného roka Užívateľovi zaručuje rovnakú cenu za
neregulovanú zložku ceny. Užívateľ týmto berie na vedomie, že môže dôjsť k zvýšeniu
regulovanej časti ceny, ktorú nemôže víťazný Dodávateľ/Poskytovateľ žiadnym spôsobom
ovplyvniť, nakoľko ju určuje právna úprava. V takomto prípade sa môže zvýšiť aj celková cena za
dodávku elektriny či plynu.
3.19. Po podpise tejto zmluvy zo strany Dodávateľa/Poskytovateľa sa zmluva stáva platnou.
4.

Údaje Užívateľa

4.1. Údaje Užívateľa sú Základné údaje a Ďalšie údaje.
4.2. Základné údaje, ktoré budú použité v rámci služby „Fiifree“, sú: označenie ulice (bez súpisného
a popisného čísla) a obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza, bližší popis nehnuteľnosti, údaje
o spotrebe odberného miesta a mailová adresa Užívateľa.
4.3. Základné údaje oprávňujú Užívateľa plnohodnotne využívať služby „Fiifree“. Pokiaľ budú
údaje zo strany Užívateľa zadané len čiastočne, Užívateľ nebude mať možnosť využiť
príležitosť zmeniť dodávateľa/poskytovateľa energií za zvýhodnených podmienok
prostredníctvom výberového konania (aukcie) na výber dodávateľa vybranej komodity alebo
poskytovateľa vybranej služby.
4.4. Ďalšie údaje sú údaje, ktoré môže dobrovoľne Užívateľ uviesť/zaregistrovať. Tieto ďalšie údaje
zadáva Užívateľ prostredníctvom rozhrania aplikácie „Fiifree“ pričom sú ďalej členené do
nasledujúcich okruhov: údaje týkajúce sa domácnosti, údaje týkajúce sa spotreby domácnosti,
doplňujúce údaje. Takto môže Užívateľ registrovať okrem iného aj svoje účtovné doklady.

4.5.

Užívateľ týmto berie na vedomie, že účtovné doklady registrované v Ďalších údajoch nebude
Prevádzkovateľ archivovať a nenávratne odstráni obsah a všetky dáta s tým súvisiace vytvorené
Užívateľom na jeho webovej stránke, v tomto prípade Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu,
ktorá vznikne Užívateľovi v súvislosti s odstránením jeho účtovných dokladov.

5.

Ochrana osobných údajov

Vyplnením a odoslaním nezáväzného formulára Užívateľ vyslovuje súhlas so spracovaním
poskytnutých osobných údajov v zmysle poučenia a v rozsahu vymedzenom týmito
Podmienkami a Podmienkami spracovania osobných údajov umiestnenými na webovej stránke:
https://aukcia.fiifree.com. Užívateľ poskytnutím informácie o svojej e-mailovej adrese udeľuje
Prevádzkovateľovi súhlas k zasielaniu informácií e-mailom. Prípadný nesúhlas s týmto
zasielaním je nevyhnutné výslovne vyjadriť alebo je možné zasielanie informácií kedykoľvek
odhlásiť prostredníctvom zaslanej žiadosti.
5.3. Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie možnosti zapojenia sa do výberového
konania (aukcie) energií a následnej úspory finančných prostriedkov Užívateľa za tieto energie
prostredníctvom zmeny dodávateľa energií uzatvorením zmluvy o dodávke energií za
zvýhodnených podmienok, spôsobom a na základe týchto Podmienok.
5.4. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“) a ďalšími právnymi predpismi.
5.5. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje poskytnuté Užívateľmi, ktorí sa zapojili do aukcie
energií, k uskutočneniu aukcie energií. Osobné údaje sú spracovávané iba v nevyhnutnom
rozsahu po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu ich poskytnutia, prípadne do odvolania súhlasu
so spracovaním osobných údajov.
5.6. Údaje, ktoré Prevádzkovateľ zhromažďuje v súvislosti s výberovým konaním (aukciou) energií
o Užívateľoch, ktorí prejavili záujem o zmenu Dodávateľa/Poskytovateľa energií za
zvýhodnených podmienok a prihlásili sa k aukcii energií obvykle zahŕňajú meno a priezvisko,
dátum narodenia, e-mailovú adresu, adresu trvalého pobytu, adresu odberného miesta, telefónne
číslo a ostatné údaje súvisiace s dodávkou elektriny a plynu a spotrebu elektriny či plynu.
5.7. Užívateľ dáva svoj súhlas Prevádzkovateľovi , aby boli všetky osobné údaje ako aj ostatné ním
poskytnuté údaje, prenesené mimo SR, kde budú uložené a spracované.
5.8. Osobné
údaje
poskytnuté
Užívateľom
sú
sprístupňované
víťazným
Dodávateľom/Poskytovateľom len na účely prípravy návrhu znenia zmluvy o dodávke energií a
pre potreby zváženia ich účasti v aukcii. Dodávatelia/Poskytovatelia energií si za účelom svojej
prípadnej účasti v aukcii môžu od Prevádzkovateľa vyžiadať ďalšie osobné údaje vzťahujúce sa
k dodávkam energií.
5.9. Pokiaľ pri zmene Dodávateľa/Poskytovateľa Užívateľ použije webové aplikácie víťazného
Dodávateľa/Poskytovateľa, je povinný si prečítať jeho podmienky týkajúce sa ochrany
osobných údajov. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť len za osobné údaje poskytnuté vo
výberovom konaní (aukcii) energií počas jej priebehu.
5.10. Osobné údaje poskytnuté Užívateľom nebudú ďalej poskytované ďalším subjektom k ich
marketingovým účelom.
5.11. Osobné údaje poskytnuté Užívateľom však môžu byť poskytnuté ďalším subjektom, pokiaľ
s tým Užívateľ bude vopred výslovne súhlasiť alebo pokiaľ bude Prevádzkovateľ povinný
poskytnúť osobné údaje Užívateľa určitým subjektom zo zákona (napr. dozorným orgánom,
orgánom činným v trestnom konaní a pod.).
5.2.

5.12. V súlade s platnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ týmto
informuje Užívateľa o jeho zákonných právach:
Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu. Ak Užívateľ zistí
alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ uskutočňuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je
v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania
môžete a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby Prevádzkovateľ odstránil
takto vzniknutý stav. Predovšetkým môže ísť o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie alebo
likvidáciu osobných údajov Užívateľa. Ak bude žiadosť Užívateľa považovaná za oprávnenú,
Prevádzkovateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Ak Prevádzkovateľ žiadosti Užívateľa
nevyhovie, Užívateľ má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (tento postup
nevylučuje, aby sa Užívateľ so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov obrátili
aj bez toho). Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a pre kontakt vo
veci výkonu zákonných práv nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy:
aukcia@fiifree.com.
6.

Ukončenie poskytovania možnosti zapojenia sa do výberového konania (aukcie) energií
Prevádzkovateľom

6.2.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek úplne ukončiť poskytovanie služieb prostredníctvom
„FiiFree“ a neumožniť zapojenie sa Užívateľa do výberového konania (aukcie) energií.
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne ukončiť poskytovanie „FiiFree“ voči
niektorému alebo viacerým Užívateľom.
Užívateľ berie na vedomie, že z dôvodu inovácie, kontroly alebo iného technického aspektu na
strane Prevádzkovateľa, môže byť dostupnosť „Fiifree“ dočasne čiastočne alebo úplne
obmedzená, a to napr. z dôvodu hackerského útoku, vírusu a pod.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neoprávnené používanie a akékoľvek porušenie práv stíhať
a vymáhať prípadné nároky vyplývajúce z občianskeho a/alebo trestného práva.

6.3.
6.4.

6.5.

7.

Využívanie „Cookies“ a Reklama

7.2.

Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových stránkach Prevádzkovateľa sú
zaistené na základe samostatnej dohody medzi Prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby.
Návštevou portálu a jeho používaním Užívateľ prejavuje súhlas so zobrazovaním cielenej
reklamy tretích osôb na tejto lokalite. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah
zobrazovanej reklamy.
Užívateľ súhlasí s tým, že bude zo strany Prevádzkovateľa informovaný o novinkách, zmenách,
aktualizáciách, štatistikách, a to formou notifikácií alebo emailom. Užívateľ má možnosť tento
súhlas kedykoľvek odvolať.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za povahu, kvalitu a obsah produktov a služieb
odlišných od „Fiifree“, ktoré môžu byť nezávislé inzerované na stránke www.fiifree.com.
Užívateľ dáva svoj súhlas Prevádzkovateľovi s používaním súborov cookies. Cookies sa
ukladajú na strane Užívateľa ako krátke textové súbory a slúžia na rozlišovanie Užívateľov.
Navštívením webových stránok Prevádzkovateľa a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami
vyjadruje Užívateľ v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní osobných
údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií svoj súhlas s používaním
krátkych textových súborov cookies, slúžiacich na získavanie informácií o Užívateľovi.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za súbory cookies tretích osôb.

7.3.

7.4.
7.5.

8.

Ochrana práv z duševného vlastníctva

8.2.
8.3.

Webová stránka www.fiifree.com a aukcia.fiifree.com má responzívny charakter.
Prevádzkovateľ vlastní všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové nahrávky a pod. zverejnené na
svojej webovej stránke, ktoré rovnako ako ich usporiadanie podliehajú ochrane autorským
zákonom a ďalších príslušných právnych predpisov. Bez súhlasu Prevádzkovateľa nesmie byť
vyššie uvedené s výnimkou užívania pre vlastnú spotrebu kopírované, menené, šírené, či
uchovávané a používané na iných webových stránkach, či inak užívané.
Zneužitie dát je trestné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ani nedbanlivostnú.
Akceptovaním týchto Podmienok nenadobúda Užívateľ akékoľvek majetkové práva alebo iné
práva duševného vlastníctva k poskytovanej službe.

8.4.
8.5.

9.

Vyhlásenie o zodpovednosti za škodu

9.2.

Všetky služby poskytované Prevádzkovateľom v súvislosti so zapojením sa do výberového
konania (aukcie) energií sú len informatívne a ich využitie je dobrovoľné a plne na uvážení
Užívateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, akým spôsobom Užívateľ naloží
s poskytnutými informáciami a nezodpovedá ani za akúkoľvek prípadnú stratu alebo škodu,
ktorá môže Užívateľovi alebo tretím osobám vzniknúť priamo alebo nepriamo konaním za
náklade získaných údajov, ako aj za stratu alebo škodu utrpenú v súvislosti so zmluvou
uzavretou medzi Užívateľom a víťazným Dodávateľom/Poskytovateľom.
Prevádzkovateľ vynakladá pri tvorbe obsahu svojich webových stránok čo najväčšiu
starostlivosť, nenesie však zodpovednosť za obsah, úplnosť a predmetnosť poskytovaného
obsahu. Taktiež nenesie zodpovednosť za škodu priamo či nepriamo spôsobenú použitím
webových stránok Prevádzkovateľa.
Užívatelia sú sami a osobne zodpovední za dodatočnú archiváciu svojich dokladov a údajov,
ktoré sprístupnia alebo poskytnú Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu,
ktorá vznikne alebo môže vzniknúť Užívateľom v súvislosti so stratou a odstránením týchto
údajov.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Užívateľom z produktov
a služieb tretích strán, ktoré môžu byť inzerované na webovej stránke www.fiifree.com
a aukcia.fiifree.com.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

Záverečné ustanovenia

10.2. Tieto podmienky sú platné a účinné od 21.9.2017
10.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Podmienky, nové znenie
Podmienok musí byť uverejnené na webovej stránke www.fiifree.com najmenej 3 dní pred ich
účinnosťou. Zmena Podmienok nesmie zakladať spoplatnenie služieb poskytovaných v súlade
s týmito Podmienkami Prevádzkovateľom vo vzťahu k Užívateľom, ak Užívatelia neboli na túto
zmenu osobitne prostredníctvom emailu vopred v dostatočnom predstihu upozornení, a to
minimálne v lehote 2 mesiacov. Zároveň pre prípad spoplatnenia služieb musia byť Užívatelia
upozornení na možnosť ukončenia spolupráce s Prevádzkovateľom.
10.4. Všetky časové verzie Podmienok sprístupní a archivuje Prevádzkovateľ na webovej stránke:
aukcia.fiifree.com.
10.5. S ohľadom na technické inovácie a aktualizáciu právnych predpisov sú tieto Podmienky
priebežne revidované. Posledná revízia prebehla ...............

10.6. Užívateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že na právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa
vzťahuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení platnom a účinnom.
10.7. Vzťahy medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom sa riadia právom Slovenskej republiky a to
najmä v príslušnom rozsahu zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č.
22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
10.8. Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v Podmienkach nemá vplyv na platnosť
a účinnosť zostávajúcich ustanovení týchto Podmienok.

