Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti BaB Company s.r.o.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.)

Spoločnosť BaB Company s.r.o. so sídlom: Mierová 1907/48, 066 01 Humenné, IČO: 46 459 871, DIČ:
2820017783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 25303/P
(,,ďalej ako Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom barterového obchodného systému (ďalej ako „BS“),
ktorý prevádzkuje prostredníctvom webovej stránky www.bartertrade.sk.

2.)

Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BaB Company s.r.o. (ďalej
ako ,,VOP“), ktoré upravujú základné zásady, princípy, práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom
(barterovou spoločnosťou) na jednej strane a medzi obchodnými partnermi, členmi BS na strane druhej. Tieto
VOP sú záväzné pre všetkých členov BS a sú súčasťou Zmluvy o členstve v barterovom systéme.

3.)

Prevádzkovateľ najmä vykonáva činnosť a zabezpečuje servis ako je sprostredkovanie a koordinovanie
barterových obchodov, poradenstvo ohľadom barterových obchodov, aktualizácia ponúk a dopytov, reklama
a propagácia BS a celkový marketing, resp. ďalšie činnosti ako je zúčtovanie a evidencia obchodov, blokácia
kreditov, garancia obchodu a platby (prísľub krytia), schvaľovanie a poskytovanie bezúročného nákupného
limitu (ďalej ako ,,BNL“), zriadenie a evidencia barterového konta. Prevádzkovateľ taktiež zabezpečuje
administratívne, ekonomické a právne vedenie obchodnej siete.

Článok II.
Princíp barterového obchodného systému
1.)

Barterový obchodný systém spoločnosti BaB Company s.r.o. je založený na princípe barterového obchodu,
kde dochádza k výmene tovarov alebo služieb za iné tovary alebo služby v rámci BS.

2.)

Obchody (nákupy a predaje) zrealizované prostredníctvom BS nie sú na sebe navzájom závislé. Člen BS,
ktorý predá svoj tovar alebo službu v rámci BS si môže kúpiť tovar alebo službu u celkom iného člena BS,
než ktorému predal svoj tovar alebo službu.

Článok III.
Registrácia, vznik a zánik členstva v BS
1.)

Každý nový subjekt, ktorý prejaví záujem stať sa členom BS a využívať produkty a služby BS musí byť
zaregistrovaný, musí mať s prevádzkovateľom uzavretú Zmluvu o členstve v barterovom systéme a uhradený
členský poplatok.

2.)

Povinnosť úhrady členského poplatku neplatí v prípade zvoleného členského Balíka služieb typu „Free“.

3.)

Členský poplatok je záujemca o členstvo povinný uhradiť najneskôr do 7 kalendárnych dní na základe faktúry
obdržanej od prevádzkovateľa, ktorá mu bude doručená elektronicky na jeho e-mailovú adresu uvedenú v
Zmluve o členstve v barterovom systéme.

4.) Registráciu môže záujemca o členstvo vykonať :
a.) vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovej stránke
prevádzkovateľa
b.) prostredníctvom obchodného manažéra (ďalej len „OM“) alebo pracovníka
prevádzkovateľa.
5.)

V prípade podľa bodu 4. a.) prevádzkovateľ spracuje registračný formulár a po spracovaní odošle záujemcovi
spätne správu na jeho e-mailovú adresu o vykonaní úspešnej registrácie a o postupnosti nasledujúcich krokov
k získaniu členstva. Prevádzkovateľ mu zároveň odošle faktúru na úhradu členského poplatku.

6.)

Prevádzkovateľ eviduje žiadosť o členstvo v BS po dobu 30 kalendárnych dní. V prípade, že záujemca
neuhradí členský poplatok ani v tejto lehote, prevádzkovateľ zruší registráciu záujemcu od začiatku. V
prípade, že záujemca prejaví opätovný záujem stať sa členom BS po uplynutí stanovenej lehoty, musí nanovo
vyplniť registračný formulár.

7.)

Nadnárodný barterový obchodný systém spoločnosti BaB Company s.r.o. je určený pre subjekty za
podmienok určených v týchto VOP.
Členom barterového systému sa môže stať:
a.) fyzická osoba (podnikateľ), slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľník (SHR)
b.) právnická osoba (a.s., spol s.r.o., v.o.s., k.s., družstvo, záujmové združenie právnických osôb,
európska spoločnosť, európske družstvo, príp. aj iné)
c.) neziskové organizácie, a iné.

8.)

Záujemca o členstvo v BS je povinný doložiť pred registráciou tieto dokumenty a informácie:
a.) výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra alebo iného príslušného registra, do
ktorého sa zapisuje
b.) fakturačné údaje (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie a číslo účtu)
c.) splnomocnenie v prípade, že chce splnomocniť inú osobu.

9.)

Po vykonaní registrácie, uzavretí Zmluvy o členstve v barterovom systéme a prijatí platby za členský poplatok
na účet prevádzkovateľa sa stáva záujemca aktívnym členom BS. Toto neplatí pri Balíku služieb typu „Free“,
keď sa záujemca stáva aktívnym členom BS po uzavretí Zmluvy o členstve v BS. Prevádzkovateľ mu
následne zriadi barterové konto najneskôr do dvoch pracovných dní a vygeneruje mu k účtu prihlasovacie
údaje (prístupové meno a heslo), na základe ktorých mu bude umožnený prístup k jeho barterovému kontu.

10.) Členstvo nadobúda platnosť a začína plynúť odo dňa prijatia platby podľa článku III. bodu 3. na účet
prevádzkovateľa a trvá po dobu 6 mesiacov v prípade Balíka „Standard“ a 12 mesiacov v prípade Balíka
„Business“ od tohto určujúceho okamihu. Pred vypršaním doby platnosti členstva prevádzkovateľ odošle
elektronicky členovi BS na e-mail faktúru na úhradu členského poplatku na ďalšie obdobie členstva a to
minimálne 3 týždne pred uplynutím doby členstva.
11.) V prípade Balíka služieb typu „Free“ členstvo nadobúda platnosť uzavretím zmluvy o členstve v BS a trvá
po dobu 2 mesiacov.
12.) Členstvo v BS je možné ukončiť:
a.) Odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu zo strany člena BS;
b.) Dohodou zmluvných strán;
c.) Zánikom činnosti zo strany prevádzkovateľa;
d.) Neuhradením členského poplatku po skončení členstva (platí pre Balík „Free“ podľa článku III. bod
11.);
e.) Okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany prevádzkovateľa zo závažných dôvodov. Za závažné
dôvody sa považuje:
• poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa a jeho členov
• opakované porušenie ustanovení VOP a Zmluvy o členstve v barterovom
systéme napriek upozorneniu zo strany prevádzkovateľa
• pravidelne opakujúca sa platobná neschopnosť člena BS
• začatie vyrovnávacieho a konkurzného resp. reštrukturalizačného konania u
člena BS alebo odmietnutie konania z dôvodu nedostatku majetku na krytie
nákladov, odpredaj podniku, likvidácia firmy.
Ďalšie okolnosti podľa tohto bodu budú určené v Zmluve o členstve v barterovom systéme, ktorá má v
tomto rozsahu podľa tohto ustanovenia prednosť.
13.) Ak má člen BS záujem ukončiť členstvo v BS podľa článku III., bod 12 a.), b.), musí mať vysporiadané
všetky svoje záväzky voči prevádzkovateľovi ako aj členom BS. Člen BS musí následne poslať písomné
oznámenie poštou priamo na adresu prevádzkovateľa. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom člena BS alebo
ním splnomocneným zástupcom. Účinnosť ukončenia členstva v BS podľa tohto bodu nastáva dňom
doručenia písomného oznámenia. Pri ukončení členstva v BS podľa tohto bodu zo strany člena BS sa členský
poplatok nevracia, a to ani v alikvotnej čiastke.

14.) Okamžité odstúpenie od zmluvy zo strany prevádzkovateľa si vyžaduje písomnú formu, pričom vo výpovedi
musí byť uvedený presne špecifikovaný dôvod výpovede. Právne účinky doručenia okamžitého odstúpenia
od zmluvy nastávajú okamihom preukázateľného doručenia výpovede zmluvnej strane vypovedanej, resp. v
prípade, ak sa listová zásielka vráti prostredníctvom pošty ako nedoručiteľná (titulom odmietnutia prevzatia,
neprevzatia v odbernej lehote, nemožnosti doručenia adresátovi a pod.) – právne účinky doručenia výpovede
nastávajú okamihom spätného doručenia výpovede prevádzkovateľom.

Článok IV.
Obchodovanie v BS
1.)

Člen BS realizuje všetky svoje obchody (predaje a nákupy) prostredníctvom prideleného obchodného
manažéra, ktorý ho zastupuje v obchode, informuje ho o jeho právach a povinnostiach vyplývajúcich z
členstva a o priebehu barterového obchodu.

2.)

V prípade záujmu riešenia konkrétnej požiadavky (predaj alebo nákup) sa člen BS vždy skontaktuje s
obchodným manažérom a predloží mu požiadavku na predaj alebo nákup prostredníctvom BS.

3.)

Člen BS môže predložiť požiadavku (dopyt alebo ponuku) nasledovným spôsobom:
a.) Prostredníctvom svojho barterového konta cez tlačidlo ,,Pridať ponuku“ alebo ,,Pridať dopyt“;
b.) Odošle svoju požiadavku priamo na e-mail pridelenému obchodnému manažérovi;
c.) Skontaktuje sa s obchodným manažérom telefonicky, dohodne si s ním osobné stretnutie a
predloží mu svoju konkrétnu požiadavku (ponuku alebo dopyt) osobne.

4.)

V prípade záujmu o nákup tovarov alebo služieb obchodný manažér po obdržaní požiadavky zabezpečí pre
člena BS predávajúceho (dodávateľa) tovarov alebo služieb, u ktorého nechá pre kupujúceho (odberateľa)
vypracovať cenovú ponuku.

5.)

Predávajúci (dodávateľ) na základe obdržanej požiadavky od budúceho kupujúceho (odberateľa) vypracuje
cenovú ponuku a odošle ju kupujúcemu (odberateľovi) prostredníctvom svojho obchodného manažéra.

6.)

Predávajúci (dodávateľ) uvedie v cenovej ponuke náležitosti, ktorými sú minimálne: názov, množstvo, merná
jednotka, jednotková cena, celková suma, predpokladaný termín dodania, spôsob platby, dátum platnosti,
číslo cenovej ponuky.

7.)

Kupujúci (odberateľ) prehodnotí vypracovanú cenovú ponuku od predávajúceho (dodávateľa) či mu cenová
ponuka vyhovuje a obsahuje všetky náležitosti na základe jeho požiadavky, ktorú predložil.

8.)

Po prehodnotení a schválení cenovej ponuky kupujúcim (odberateľom) odošle kupujúci („odberateľ“)
záväznú objednávku na daný tovar alebo službu predávajúcemu („dodávateľovi“) prostredníctvom svojho
barterového konta.

9.)

Kupujúci je povinný sa vyjadriť k cenovej ponuke od predávajúceho a odoslať záväznú objednávku do 5
kalendárnych dní od doručenia cenovej ponuky predávajúcim. V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s
vyjadrením k cenovej ponuke a odoslaním záväznej objednávky v stanovenej lehote, je povinný bez
zbytočného odkladu informovať o tom OM.

10.) Predávajúci („dodávateľ“) po prijatí záväznej objednávky od kupujúceho („odberateľa“) potvrdí objednávku
vo svojom barterovom konte cez tlačidlo „ Potvrdiť objednávku“. Následne bude vykonaná rezervácia
barterových kreditov na konte kupujúceho („odberateľa“) v prospech predávajúceho („dodávateľa“), a tým
má predávajúci zabezpečenú garanciu platby a nevzniká mu pohľadávka voči kupujúcemu.
11.) Predávajúci je povinný vyjadriť sa a potvrdiť záväznú objednávku od kupujúceho („odberateľa“) do 5
kalendárnych dní odo dňa doručenia záväznej objednávky kupujúcim. V prípade, že predávajúci bude v
omeškaní s vyjadrením a potvrdením záväznej objednávky v stanovenej lehote, je povinný bez zbytočného
odkladu informovať o tom kupujúceho prostredníctvom svojho OM.
12.) Po potvrdení záväznej objednávky predávajúcim („dodávateľom“) prevádzkovateľ pridelí rozpracovanému
obchodu ID kód a odošle dokument „Potvrdenie o realizácii obchodu“ obom zúčastneným stranám ako
predávajúcemu („dodávateľovi“), tak aj kupujúcemu („odberateľovi“) elektronicky („e-mailom“) a to
najneskôr do dvoch pracovných dní.

13.) Prevádzkovateľ vystaví faktúru na províziu za sprostredkovanie barterového obchodu voči kupujúcemu
(„odberateľovi“). Provízia je splatná v eurách a v barterových kreditoch podľa zvoleného Balíka služieb z
celého objemu dohodnutého a sprostredkovaného obchodu bez DPH, a teda je pohľadávkou prevádzkovateľa.
14.) Predávajúci („dodávateľ“) sa pred dodaním tovaru alebo služby skontaktuje s kupujúcim („odberateľom“) a
oznámi mu čas a termín dodania tovaru alebo služby.
15.) Predávajúci („dodávateľ“) vystaví faktúru za svoj tovar alebo službu pre kupujúceho („odberateľa“).
Predávajúci („dodávateľ“) po dodaní a prevzatí tovaru alebo služby kupujúcim („odberateľom“) odošle
prevádzkovateľovi elektronicky e-mailom kópiu faktúry a ďalšie doklady spojené s realizáciou obchodu
(Zmluva o dielo, Dodací list, a iné) kvôli evidencii obchodu a kreditov.
16.) Po prevzatí tovaru kupujúcim a po obdržaní všetkých zúčtovacích dokladov prevádzkovateľom od
predávajúceho sa kupujúcemu (odberateľovi) z jeho barterového konta odpočítajú kredity a predávajúcemu
sa pripočítajú kredity. Prevádzkovateľ odošle dokumenty „Potvrdenie o zúčtovaní barterového obchodu“ a
„Potvrdenie o prevode kreditov“ obom zúčastneným stranám ako predávajúcemu („dodávateľovi“), tak aj
kupujúcemu („odberateľovi“) elektronicky („e-mailom“) a to najneskôr do 5 pracovných dní. Daný barterový
obchod sa týmto považuje za vysporiadaný a ukončený.
17.) V prípade, ak klient ako predávajúci, akceptuje platbu barterom – t.j. potvrdí túto skutočnosť v objednávke,
zmluve, dohode, faktúre alebo v akomkoľvek inom písomnom dokumente, nemá nárok na požadovanie
alebo vymáhanie tejto čiastky od kupujúceho klienta v eurách. Ak nastane situácia, kedy obidve strany takúto
zmenu akceptujú, je potrebné k tomu doložiť prevádzkovateľovi písomnú dohodu obidvoch strán. Aj v tomto
prípade nestráca prevádzkovateľ barterového systému nárok na províziu z daného obchodu.
18.) V súvislosti s budúcim barterovým obchodom je predávajúci povinný sa informovať a overiť si bonitu
kupujúceho u prevádzkovateľa prostredníctvom OM alebo centrály prevádzkovateľa, teda či má budúci
kupujúci dostatok kreditov na uskutočnenie nákupu tovaru alebo služby.
19.) V prípade, že predávajúci tak nevykoná a neinformuje sa u prevádzkovateľa ohľadom stavu kreditov
kupujúceho a nastane skutočnosť, že kupujúci nebude mať dostatok kreditov na uskutočnenie nákupu tovaru
alebo služby a predávajúci aj napriek tomu dodá svoj tovar alebo službu, prevádzkovateľ nezodpovedá a
neručí za takýto obchod medzi predávajúcim a kupujúcim. V tomto prípade sa jedná o porušenie VOP zo
strany predávajúceho a predávajúci nemá následne nárok na náhradu kreditov.
20.) Ak kupujúci nemá dostatok kreditov na svojom barterovom konte na uskutočnenie svojho nákupu tovaru
alebo služby a má záujem nakupovať, môže požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie bezúročného nákupného
limitu, ktorý môže následne použiť na nákup tovaru alebo služby. V prípade Balíka služieb typu „Free“ člen
BS nemôže požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie bezúročného nákupného limitu.
21.) Člen BS za svoj tovar alebo službu ktorý predá členom BS, nadobudne kredity, ktoré sa mu po zrealizovaní
obchodu zaznamenajú na jeho barterovom konte.
22.) Člen BS môže platiť kreditmi za svoj tovar alebo služby iba v rámci barterového obchodného systému.
23.) Člen BS môže realizovať predaje alebo nákupy cez barterový obchodný systém iba s členom BS.
24.) Všetky obchody (predaje a nákupy) sa realizujú v rámci BS v hodnote 100%-ného bartera bez DPH, a teda
nepeňažne.
25.) Prevádzkovateľ môže v tomto poskytnúť aj výnimku a to v prípade, ak sa jedná o strategickú komoditu, tovar
alebo službu, mimoriadny obchodný prípad, maximálne však do výšky 50%-ného bartera.
26.) Pomer bartera prevádzkovateľ podľa bodu tohto článku vždy prehodnotí a posudzuje individuálne v závislosti
od riešenia konkrétneho obchodného prípadu.

Článok V.
Etika obchodovania
1.)

Člen BS je počas rozpracovaného obchodu povinný informovať svojho OM o celom priebehu obchodu.

2.)

V prípade dodávok tovaru alebo služby je člen BS povinný dodať inému členovi BS tovar alebo službu v
požadovanej kvalite.

3.)

Člen BS je povinný dodržiavať včas dodacie termíny a lehoty.

4.)

Člen BS berie tento spôsob obchodovania ako súčasť svojich podnikateľských aktivít a akceptuje všeobecné
platné pravidlá a zákony Slovenskej republiky.

5.)

Člen BS dbá na kvalitu a primeranú cenu svojich výrobkov a služieb, tak aby nepoškodzoval svoje meno,
ako i meno prevádzkovateľa.

6.)

Člen BS je povinný dodržiavať svoje bežné ceny (veľkoobchodné a maloobchodné), za ktoré ponúka svoje
výrobky alebo služby zákazníkom mimo barterový obchodný systém.

7.)

Člen BS je povinný platiť prevádzkovateľovi v termínoch splatnosti poplatky v zmysle platného cenníka a
VOP.

8.)

Člen BS („kupujúci“) je povinný pri svojich barterových nákupoch v prípade pomerových obchodov uhradiť
predávajúcemu členovi BS v termíne splatnosti aj dohodnutú časť platby v eurách vrátane DPH.

9.)

Člen BS sa zaväzuje, že ponúkne ostatným členom BS rovnaké služby a rovnaký tovar za rovnakých
podmienok ako ostatným svojim obchodným partnerom, ktorí platia peňažným plnením. Zaväzuje sa, že pri
kúpe v BS nebude požadovať od predávajúceho člena BS žiadne zľavy a príplatky pri platbe cez BS.

10.) Člen BS sa zaväzuje poskytovať aktuálne, pravdivé a potrebné informácie, nahlasovať prípadne zmeny, ktoré
môžu mať priamy vplyv na fungovanie v BS alebo na samotný priebeh rozpracovaného obchodu.
11.) Snaha člena BS, ktorej následkom bude realizácia obchodu mimo BS alebo poškodenie akýmkoľvek
spôsobom barterového systému spoločnosti BaB Company s.r.o. je dôvodom na okamžité zrušenie Zmluvy
o členstve v barterovom systéme podľa článku III. bodu 12. týchto VOP.
12.) Člen BS má právo pri odôvodnenej nespokojnosti s prácou svojho OM požiadať prevádzkovateľa o pridelenie
nového OM.
13.) Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom neposkytuje záruky, sľub odškodnenia a ani nie je možné od neho
požadovať náhradu škody, či zmluvné pokuty alebo využiť obdobné inštitúty zodpovednosti za situácie
vzniknuté z obchodovania v rámci BS.

Článok VI.
Definícia pojmov
1.)

Obchodný manažér – splnomocnená osoba prevádzkovateľom, prostredníctvom ktorej člen BS realizuje
všetky svoje obchody (nákupy a predaje) a ktorá aktívne zabezpečuje pre neho dopyty a ponuky.

2.)

Barterový kredit – platidlo, aktívum člena BS, ktoré nadobudol v BS za podmienok a spôsobom
určeným v týchto VOP. Hodnota kreditu je vyjadrená v eurách v pomere 1:1.

3.) Produkt – tovar alebo služba, ktorú člen BS predáva v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom
BS.
4.)

ID kód obchodu – 8 miestny číselný kód obchodu prideľovaný prevádzkovateľom BS, ktorý identifikuje
obchod medzi predávajúcim a kupujúcim v internej databáze prevádzkovateľa BS.

5.)

Zúčtovacie doklady (ďalej ako ,,ZD“) – sú všetky doklady, ktoré slúžia k zúčtovaniu, internej kontrole a
evidencii barterových obchodov, ktoré boli realizované medzi členmi BS ako sú faktúra, Zmluva o dielo,
kúpnopredajná zmluva, a iné.

6.)

Zmluva o členstve v barterovom systéme – vyjadruje zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a členom
BS.

7.) Záväzná objednávka – objednávka na daný tovar alebo službu odoslaná kupujúcim predávajúcemu.
8.) Cenová ponuka – ponuka vypracovaná predávajúcim pre kupujúceho na základe jeho požiadavky.
9.)

Potvrdenie o realizácii obchodu – je to interné tlačivo vystavené prevádzkovateľom, ktoré slúži kvôli
evidencii obchodného prípadu, kde prevádzkovateľ uvedie ID kód obchodu a na základe tohto potvrdenia
zabezpečuje pre predávajúceho garanciu obchodu a platby.

10.) Potvrdenie o zúčtovaní obchodu – je to interné tlačivo vystavené prevádzkovateľom, ktoré slúži pre
evidenciu zrealizovaného obchodného prípadu.
11.) Splnomocnená osoba člena BS – osoba poverená členom BS, ktorá ho zastupuje v komunikácii s
prevádzkovateľom; taktiež podáva a prijíma návrhy na uzavretie kúpnopredajných zmlúv podľa Obchodného
zákonníka, resp. iných právnych predpisov, podáva výpovede uzavretých kúpnopredajných zmlúv; podľa
pokynov štatutárneho zástupcu splnomocniteľa.
12.) ID kód Ponuky/Dopytu – je to 5-miestny číselný kód, ktorý prideľuje prevádzkovateľ kvôli internej kontrole
a evidencii v databáze prevádzkovateľa.
13.) Prihlasovacie údaje – sú to vstupné údaje, pomocou ktorých sa môže člen BS prihlásiť na svoje barterové
konto a do databázy ponúk a dopytov prevádzkovateľa.
14.) Budúci kupujúci – je to člen BS, ktorý má záujem nakupovať tovary alebo služby v rámci BS.
15.) Predávajúci člen BS – je to člen BS, ktorý predáva svoje tovary alebo služby v rámci BS.
16.) Garancia obchodu a platby – prevádzkovateľ po odoslaní záväznej objednávky kupujúcim a potvrdení
predávajúcim vykoná blokáciu kreditov na účte kupujúceho a tým garantuje predávajúcemu obchod a platbu.
17.) Dohodnutý obchod – sa rozumie potvrdenie záväznej objednávky medzi členmi BS, ktorá musí obsahovať
okrem označenia zmluvných strán aj predmet kúpy, názov produktu, množstvo, spôsob platby, konečnú sumu
a predpokladaný termín dodania, výšku kreditov ako kúpnej ceny v rámci BS. Právne vzťahy vyplývajúce z
tohto obchodu sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov SR.
18.) Porušenie ustanovení VOP – sa rozumie také konanie členov BS, ktoré obchádza pravidlá BS stanovené
prevádzkovateľom v týchto VOP, resp. vyvíjanie činnosti majúcej známky trestného konania, ktorých cieľom
je poškodiť BS, meno prevádzkovateľa alebo inak znemožňovať fungovanie BS, jeho rozvoj a propagáciu
alebo získať pre seba alebo iné tretie osoby majetkový prospech.
19.) Bonita – pod bonitou sa rozumie schopnosť člena BS splatiť poskytnutý BNL.
20.) Podmienený člen BS – je člen BS, ktorý uzavrel Zmluvu o členstve v BS, objednal si u prevádzkovateľa
službu Prieskum trhu, avšak neuhradil členský poplatok.
21.) Klamlivá ponuka/dopyt – je ponuka/dopyt, ktorá je zavádzajúca alebo, ktorá obsahuje nepravdivé údaje
alebo u ktorej sa následne zistí skutočnosť, že člen BS danou ponukou tovarov alebo služieb nedisponuje,
resp. disponovať nemohol vzhľadom na predmet, povahu alebo rozsah svojej podnikateľskej činnosti, resp.
akákoľvek ponuka/dopyt, ktorý sa nezakladá na objektívnych skutočnostiach, bez ohľadu na zámer/úmysel
zadávateľa.
22.) Bývalý člen BS – je taký člen, ktorý má plusový zostatok kreditov na svojom konte, po ukončení členstva
v BS. Bývalý člen BS je oprávnený v BS nakupovať produkty až do dosiahnutia nulového zostatku
barterového konta a už nie je oprávnený predávať produkty v rámci BS.

Článok VII.
Poplatky, provízie, sankcie
Poplatky
1.)

Podľa ustanovení týchto VOP a ustanovení Zmluvy o členstve v barterovom systéme má prevádzkovateľ
právo si účtovať členský poplatok a ďalšie poplatky za poskytnuté služby prevádzkovateľom podľa
aktuálneho cenníka, ktorý je súčasťou Zmluvy o členstve v barterovom systéme. Pri zmene cenníka bude
aktuálny platný cenník zaslaný prevádzkovateľom elektronickou poštou.

2.)

Člen BS je povinný vyrovnať záväzok voči prevádzkovateľovi peňažným plnením na účet prevádzkovateľa,
s výnimkou úhrady provízie za dohodnutý obchod, pri ktorej sa úhrada realizuje v peňažnom plnení
a barterových kreditoch podľa zvoleného Balíka služieb.

3.)

Prevádzkovateľ si účtuje členský poplatok, ktorý je povinný člen BS uhradiť do 7 kalendárnych dní na
základe faktúry obdržanej od prevádzkovateľa, ktorá bude doručená členovi BS na jeho e-mailovú adresu.
Povinnosť úhrady členského poplatku neplatí v prípade zvoleného Balíka služieb typu „Free“.

4.)

Prevádzkovateľ účtuje členovi BS po uplynutí doby členstva členský poplatok na ďalšie obdobie členstva.

5.)

V prípade, že člen BS neuhradí faktúru na úhradu členského poplatku na ďalšie obdobie členstva v lehote
splatnosti, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť členstvo a obchodovanie v BS až do doby
uhradenia členského poplatku.

6.)

V prípade, ak sa člen BS s úhradou faktúry od prevádzkovateľa dostane do omeškania, má prevádzkovateľ
právo odmietnuť členovi BS zrealizovať všetky ďalšie obchody v barterovom obchodnom systéme až do
okamihu, kým člen BS neuhradí dlžnú sumu.

7.)

V prípade, že člen BS neuhradí dlžnú sumu do 90 kalendárnych dní, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo
ukončiť členstvo s okamžitou platnosťou.

8.)

Prevádzkovateľ má právo si vysporiadať svoju pohľadávku s členom BS prostredníctvom kreditov na jeho
barterovom konte, ak je pohľadávka po splatnosti aspoň 15 kalendárnych dní. V prípade, že člen BS má
záporný zostatok na svojom konte, je povinný vyrovnať tento zostatok svojim tovarom alebo službou, ak
prevádzkovateľ s takýmto nepeňažným plnením súhlasí. V ostatných prípadoch je člen BS povinný si svoj
záväzok vyrovnať peňažným plnením.

9.)

V prípade odstúpenia člena BS od Zmluvy o členstve v barterovom systéme, resp. zániku členstva v BS, nemá
člen BS nárok na vrátenie členského poplatku a to ani jeho alikvotnej čiastky.

Provízie
1.)

Prevádzkovateľ si za ním dohodnutý obchod účtuje províziu, ktorej výška je uvedená v aktuálnom cenníku
služieb, ktorý je zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa www.bartertrade.sk. Základom pre výpočet
provízie je celková hodnota barterového obchodu (nákupu) bez DPH. V prípade, že prevádzkovateľ je
platcom DPH, bude k sume odmeny účtovaná aj DPH.

2.)

Prevádzkovateľ má právo po potvrdení záväznej objednávky kupujúcim (odberateľom) vykonať rezerváciu
barterových kreditov na konte kupujúceho vo výške provízie z daného barterového obchodu, ktorá má byť
uhradená formou barterových kreditov v zmysle platného cenníka služieb vydaného prevádzkovateľom.

3.)

Provízia je splatná do 7 kalendárnych dní na základe faktúry obdržanej od prevádzkovateľa, ktorá bude
členovi BS doručená elektronicky na jeho e-mailovú adresu. V prípade, že člen BS neuhradí províziu v
stanovenej lehote, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť členstvo a obchodovanie až do doby
uhradenia celej výšky provízie a zároveň si účtuje sankciu podľa článku VII., Sankcie bod 1a.).

4.)

Nezaplatenie provízie prevádzkovateľovi včas a v stanovenej výške je porušením ustanovení VOP a Zmluvy
o členstve v barterovom systéme, za čo má prevádzkovateľ právo členovi BS uložiť sankciu podľa článku
VII. Sankcie, bod 1.

Sankcie
1.)

V prípade porušenia niektorého z ustanovení VOP alebo Zmluvy o členstve v barterovom systéme má
prevádzkovateľ právo na náhradu vzniknutej škody v plnom rozsahu a zároveň právo vyrubiť (uložiť) členovi
BS sankciu nasledovne:
a.) finančnú – 0,05% zo splatnej pohľadávky za každý omeškaný deň až do zaplatenia
b.) finančnú – 10 % z celkovej sumy obchodu bez DPH v prípade, ak člen BS získa
obchodného partnera prostredníctvom BS a následne obchod zrealizuje mimo BS. Táto
sankcia môže byť uplatnená voči predávajúcemu („dodávateľovi“) aj voči kupujúcemu
(„odberateľovi“).
c.) finančnú sankciu vo výške 5 000 € pri klamlivej ponuke/dopyte člena BS v zmysle
Článku VI., bod 21. VOP
d.) zablokovanie barterového konta na dobu určenú prevádzkovateľom
e.) jednostranné odstúpenie od Zmluvy o členstve v barterovom systéme a zrušenie barterového konta
člena BS.

Článok VIII.
Bezúročný nákupný limit
1.) Prevádzkovateľ poskytuje svojim členom možnosť získania Bezúročného nákupného limitu („ďalej BNL“),
ktorý bude poskytnutý formou povoleného debetného prečerpania barterového konta. BNL môže byť
poskytnutý v prípade, ak člen BS nemá dostatok prostriedkov („kreditov“) na svojom barterovom konte na
realizáciu nákupu tovaru alebo služby.
2.) Člen BS má možnosť požiadať o BNL prevádzkovateľa prostredníctvom svojho barterového konta alebo
vyplnením príslušného formulára webovej stránke prevádzkovateľa.
3.) Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od člena BS, aby mu oznámil účel, na ktorý bude BNL použitý
a týmto oznámením podmienil čerpanie BNL.
4.) Žiadosť o poskytnutie BNL posudzuje prevádzkovateľ najmä podľa:
a.) doby trvanie členstva žiadateľa BS
b.) obratov dosahovaných na barterovom konte za dobu trvania členstva
c.) frekvencie obchodných transakcií realizovaných žiadateľom prostredníctvom prevádzkovateľa
d.) celkovej ekonomickej situácie a bonity žiadateľa
e.) schopnosti žiadateľa dostatočne zabezpečiť a vyrovnať záväzok v dohodnutej lehote.
5.) Za posúdenie žiadosti a poskytnutie BNL je členovi BS účtovaný poplatok podľa aktuálneho cenníka
vydaného prevádzkovateľom.
6.) Člen BS je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi adekvátne zabezpečenie a preukázať návratnosť a
schopnosť splácania BNL. Na základe toho prevádzkovateľ posúdi žiadosť o poskytnutie BNL. Následne mu
pošle rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie BNL na jeho e-mailovú adresu.
7.) Za zabezpečenie sa považuje:
a.) Forma bankovej záruky
b.) Vinkulácia finančných prostriedkov
c.) Hnuteľný majetok
d.) Nehnuteľný majetok
e.) Notárska úschova
f.) Prípadne iná forma schválená prevádzkovateľom.
8.) Na poskytnutie BNL nie je pre člena BS právny nárok.

9.)

Člen BS je povinný uhradiť debetný zostatok na svojom barterovom konte v lehote podľa Zmluvy o
poskytnutí BNL.

10.) V prípade uplynutia lehoty na úhradu BNL stanovenej Zmluvou o poskytnutí BNL je člen BS povinný svoj
debetný zostatok k tomuto dňu uhradiť alebo môže požiadať prevádzkovateľa o predĺženie lehoty na splácanie
svojho záväzku. Žiadosť o predĺženie lehoty splácania BNL je potrebné prevádzkovateľovi doručiť najneskôr
30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti BNL.
11.) V prípade, že člen BS pred uplynutím doby splatnosti nepožiada prevádzkovateľa o predĺženie doby splácania
a debetný zostatok nie je uhradený, má prevádzkovateľ nárok na vyrovnanie BNL formou realizácie
zabezpečenia, ktoré bolo dohodnuté v súvislosti s poskytnutím BNL.
12.) Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť predĺženie lehoty na splatenie BNL bez udania dôvodu.
13.) Člen BS spláca svoj záväzok predajom svojich tovarov alebo služieb členom BS. Pokiaľ nie je schopný
splatiť BNL touto formou, je povinný svoj záväzok vyrovnať peňažným plnením na účet prevádzkovateľa v
mene eur.
14.) Prevádzkovateľ nesmie poskytnúť informácie získané v súvislosti s prerokovaním žiadosti o BNL žiadnej
inej tretej osobe okrem svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov prevádzkovateľa, ktorí musia byť
pre tento prípad taktiež viazaní povinnosťou mlčanlivosti.
15.) Samotné podmienky BNL budú obsiahnuté v Zmluve o poskytnutí bezúročného nákupného limitu.
16.) Člen BS, ktorý použije kredity z BNL na nákup tovaru alebo služby (investíciu), vzniká mu týmto záväzok
voči prevádzkovateľovi.

Článok IX.
Barterové konto
1.)

Po podpise Zmluvy o členstve v barterovom systéme má každý člen BS zriadené barterové konto, na ktorom
sa mu zaznamenávajú všetky realizované obchody, pohyby a aktuálny zostatok kreditov.

2.)

Prevádzkovateľ sleduje a kontroluje bilanciu obchodov každého člena BS samostatne.

3.)

Barterové konto má pridelené 8 miestne číslo, ktoré slúži na identifikáciu člena v BS. Barterové konto slúži
na evidenciu barterových transakcií člena BS a aktuálneho zostatku konta. Hodnota barterového konta je
evidovaná v barterových kreditoch.

4.)

Každý člen BS je o pohyboch a zostatku kreditov na barterovom konte informovaný formou výpisu
z barterového konta, ktorý mu prevádzkovateľ zasiela elektronicky (e-mailom) jedenkrát mesačne
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do 15 - teho dňa nadchádzajúceho mesiaca.

5.)

Po obdržaní výpisu je člen BS povinný overiť jeho správnosť a úplnosť najneskôr do 10 dní od doručenia
výpisu. Neskoršie výhrady nebudú zohľadnené.

6.)

Členom BS je zakázané prevádzať ich barterové konto na iných členov BS alebo iné tretie osoby, ako aj
vykonávať iné opatrenia, ktoré možno vykonať iba so súhlasom prevádzkovateľa a to na základe písomnej
žiadosti. Súhlas s prevodom barterového konta člena BS musí byť vydaný prevádzkovateľom písomne.

7.)

V prípade nezaplatenia členského poplatku a provízie riadne a včas v plnej výške sa barterové konto člena
BS zablokuje až do doby ich zaplatenia.

8.) Kreditný zostatok na barterovom konte člena BS nie je úročený.

Článok X.
Zákon o ochrane osobných údajov
1.)

Každý člen BS podpisom Zmluvy o členstve v barterovom systéme oprávňuje prevádzkovateľa sprístupniť
základné údaje o ňom ostatným členom BS prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľa alebo
písomnou formou.

2.)

Podpisom Zmluvy o členstve v barterovom systéme člen BS vyjadruje svoj súhlas s vložením a zverejnením
týchto údajov:
a.) Obchodné meno, adresa sídla a prevádzkarne, meno štatutárneho zástupcu, mená kontaktných osôb,
kontaktné údaje, popis produktov, resp. služieb a ďalších údajov potrebných pre podrobnejšie
zhrnutie ponukového a dopytového potenciálu.
b.) Za vecnú správnosť údajov zodpovedá člen BS, ktorý ich do systému poskytol. Prevádzkovateľ
nezodpovedá za škody vzniknuté zverejnením a použitím vecne nesprávnych údajov vložených do
barterového systému členom BS.

3.)

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje členov BS – právnických osôb prostredníctvom informačných
systémov, s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracovania, a to osobné údaje,
ktoré sa ich týkajú (ďalej len „dotknuté osoby“ v zmysle ustanovenia §4 ods. 2písm. a) zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOsU“)), a to v rozsahu meno, priezvisko, titul, emailová adresa,
telefónne číslo,), na základe dobrovoľného, slobodného a vážneho súhlasu v súlade s §11 ZOsU.

4.) Účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľom:
a.) na účely správy záväzkovo právneho vzťahu v súvislosti s prihlásením sa za člena BS;
b.) na účely identifikácie ako člena BS;
c.) na účely súvisiace s činnosťou prevádzkovateľa BS podľa VOP;
d.) na účely zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa;
e.) na účely vykonávania marketingu, priameho marketingu a v rámci informačných systémov
prevádzkovania (IS Členov BS, IS marketing) v súlade so ZOsU.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1.)

V prípade, ak sa člen BS dostane do platobnej neschopnosti, konkurzu, likvidácie, prípadne iných situácií,
ktoré by mohli ovplyvniť jeho ďalšie fungovanie v BS, je povinný o tom prevádzkovateľa bezodkladne
informovať. Zároveň je povinný bezodkladne informovať správcu konkurznej podstaty, likvidátora,
prípadne nového majiteľa svojej spoločnosti o tom, že jeho spoločnosť je členom BS a že má v tomto systéme
aktíva získané realizáciou barterových obchodov, prípadne má záväzky voči prevádzkovateľovi.

2.)

V prípade, ak bude s členom BS ukončená platnosť Zmluvy o členstve v barterovom systéme a členovi BS
ostanú evidované kredity, je člen BS oprávnený v BS nakupovať produkty až do dosiahnutia nulového
zostatku barterového konta. Po ukončení členstva, bývalý člen BS nie je oprávnený predávať produkty do
BS. Bývalý člen BS je povinný vyčerpať zvyšné kredity v lehote do 90 kalendárnych dní od dátumu účinnosti
výpovede člena BS. V prípade, že člen BS nevyčerpá kredity v stanovenej lehote, následne jeho kredity
prepadajú v prospech prevádzkovateľa.

3.)

V prípade okamžitého ukončenia zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je možné vyčerpať zvyšné kredity iba
prostredníctvom príkazu Prevádzkovateľa, ktorý má ako jediný dispozičné právo ku barterovému kontu člena
BS. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť zobchodovať príkaz člena BS na nákup prostredníctvom BS, ak
odporuje ustanoveniam VOP alebo Zmluvy o členstve v barterovom systéme.

4.)

Prevádzkovateľ vystupuje a koná v pozícii sprostredkovateľa, preto nezodpovedá za správnosť, úplnosť
a bezchybnosť uskutočnených dodávok tovarov a služieb.

5.)

Člen BS nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku voči spoločnosti BaB Company s.r.o. tretej osobe bez
písomného súhlasu prevádzkovateľa.

6.)

Prevádzkovateľ barterového systému je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov
alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti zmeniť alebo úplne
nahradiť tieto VOP. Túto zmenu prevádzkovateľ zverejní na svojej internetovej stránke spolu s určením jej
platnosti a účinnosti. Toto zverejnenie prevádzkovateľ zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny. Ak klient
nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa
nadobudnutia platnosti nových VOP. Ak sa prevádzkovateľ barterového systému a klient nedohodnú inak,
majú právo na základe tohto nesúhlasu ukončiť vzájomný vzťah. Ak klient vo vyššie uvedenej lehote
neoznámi prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy
prevádzkovateľa a klienta sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP. V prípade, ak sú VOP menené
z bezpečnostných dôvodov, t.j. v záujme ochrany klientov pri používaní barterového systému, a tieto zmeny

by nezniesli odklad, prevádzkovateľ barterového systému je oprávnený vykonať zmeny VOP bezodkladne a
zároveň oznámiť zmenu obvyklým spôsobom na svojom webovom sídle alebo informačnom emaile. Spôsob
podľa predošlej vety sa vzťahuje tiež na zmeny týkajúce sa zvyšovania zabezpečenia elektronického systému
a zvýšenia jeho bezprostrednej ochrany.
7.)

Tieto VOP sú záväzné pre všetkých účastníkov obchodujúcich v barterovom systéme a sú súčasťou Zmluvy
o členstve v barterovom systéme.

8.)

Prevádzkovateľ vystupuje v zmluvnom vzťahu ako výhradný sprostredkovateľ v obchode za člena BS.

V Humennom dňa 1.2.2019

