Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky (“Všeobecné obchodné podmienky”) sa vzťahujú na Váš prístup a
používanie nižšie uvedených služieb, ktoré poskytuje spoločnosť Blyss s.r.o., so sídlom: Račianska 96 , 831 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 631 403, DIČ: 2120430774, IČ DPH: SK2120430774 zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka č. 39180/T, kontakt: info@blyssapp.com
(“Blyss”, alebo “my”).
1

Definície

1.1

Nasledujúce výrazy používané v týchto Všeobecných obchodných podmienkach majú nasledujúci
význam:
“Aplikácia” znamená naša mobilná aplikácia „Blyss Shopping“ dostupná cez GooglePlay a iOS
appstores;
“Obchodný partner” alebo “Obchodní partneri” znamená entitu alebo entity, ktoré používajú Služby
podľa článku 4 nižšie;
“Dôverná informácia” znamená akúkoľvek informáciu o spoločnosti Blyss a / alebo Službách, ktorá nie
je verejne dostupná alebo ktorá je označená ako dôverná spoločnosťou Blyss vrátane obsahu
akejkoľvek dohody medzi stranou, Zmluvy, opisu Služieb, platobných podmienok, cenových
informáciách, obchodnom modely, stratégii , know-how, zoznamu zákazníkov, duševného vlastníctva
a pod. s výnimkou informácií, ktoré sú poskytnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach;
“DPA” znamená zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá podľa článku 28 GDPR;
“Poplatok” znamená finančnú odmenu za Služby poskytované Obchodnému partnerovi, ktoré musí
Obchodný partner platiť spoločnosti Blyss vo výške a v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými
v Zmluve,;
“GDPR” znamená Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov prijaté na úrovni Európskej únie;
“Zmluva” znamená individuálnu zmluvu uzatvorenú medzi nami a Obchodným partnerom, ktorá
odkazuje na tieto Všeobecné obchodné podmienky;
“Duševné vlastníctvo” znamená akékoľvek dielo, informáciu, patent, databázu, ochrannú známku,
kód, zdrojový kód, grafiku, softvér, jeho dokumentáciu, názov, značku, obrázok, text, meta-značku
(meta-tag) alebo inú položku chránenú alebo vhodnú na ochranu podľa príslušných právnych
predpisov o duševnom vlastníctve alebo zákonov o autorskom práve, ktoré patria do spoločnosti Blyss
alebo ktorých práva patria spoločnosti Blyss.
“Služby” spoločne znamenajú produkty a služby opísané v článkoch 3 a 4 nižšie;
“Podmienky ochrany súkromia” znamenajú podmienky ochrany súkromia spoločnosti Blyss dostupné
na: http://www.blyssapp.com/privacy;
“Strana” alebo “Strany” znamenajú stranu alebo strany týchto Všeobecných obchodných podmienok,
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ktorými sme my a Užívateľ alebo my a Obchodný partner;
“Užívateľ” alebo “Užívatelia” znamenajú registrovaného alebo neregistrovaného užívateľa Aplikácie,
ktorý používa Služby uvedené v článku 3 nižšie;
“Webstránky” znamenajú www.blyssapp.com.
1.2

Všetky pojmy definované v týchto Všeobecných obchodných podmienkach môžu byť použité v
Zmluve bez toho, aby bolo potrebné definovať a vysvetľovať tieto výrazy opäť a vykladajú sa v tom
istom zmysle, ako je uvedené v týchto podmienkach.

2

Podmienky používania

2.1

Užívateľ súhlasí a akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky stiahnutím Aplikácie do svojho
zariadenia.

2.2

Obchodný partner súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami uzavretím Zmluvy, alebo
registráciu na našich Webstránkach alebo používaním Služieb bez ohľadu na uzavretie Zmluvy.

2.3

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné k oboznámeniu Užívateľmi a Obchodnými
partnermi na našich Webstránkach a v popise Aplikácie v obchode s aplikáciami.

2.4

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú používanie Služieb, príslušné práva a povinnosti Strán
a iné aspekty výslovne uvedené v tomto dokumente. Užívatelia a Obchodní partneri potvrdzujú, že
akceptovaním týchto Všeobecných obchodných podmienok Strany uzatvárajú vstupujú do
záväzného zmluvného vzťahu, na základe ktorej je Blyss povinný poskytovať Služby v súlade s týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zmluvou, ak je uzavretá.

2.5

Služby zahŕňajú služby poskytované Užívateľom (článok 3 nižšie) a služby poskytované Obchodným
partnerom (článok 4 nižšie).

2.6

Vyvíjame primerané úsilie na udržanie stálej dostupnosti našich Služieb. Beriete však na vedomie a
súhlasíte s tým, že naše Služby nemusia byť kedykoľvek dostupné bez porušenia týchto Všeobecných
obchodných podmienok.

2.7

Služby sú poskytované ako “stoja a ležia.” V maximálnej možnej miere povolenej platným právom,
okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo
Zmluve, neposkytujeme žiadnu inú záruku akéhokoľvek druhu, či už výslovnú, implicitnú, zákonnú alebo
inú, vrátane obmedzenia záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétne použitie alebo záruky za
súlad s konkrétnymi predpismi.

2.8

Spoločnosť Blyss si vyhradzuje právo okamžite zrušiť Aplikáciu, zastaviť poskytovanie akýchkoľvek Služieb
a odstrániť akýkoľvek účet, ktorý sa používa alebo je dôvodne predpokladať, že sa používa v rozpore
s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
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Služby poskytované Užívateľom
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3.1

Služby poskytované Užívateľom zahŕňajú dodávanie reklamy tretích strán, poukážok, inzerátov,
zľavových ponúk a iného marketingového materiálu Užívateľom prostredníctvom Aplikácie založnej na
profile a segmentácií jednotlivých Užívateľov spoločnosťou Blyss. Tieto Služby sú základnou funkciou
Aplikácie, pričom využívanie Služieb je podmienené stiahnutím Aplikácie a následnou úspešnou
registráciou používateľa v Aplikácii, ktorá je potvrdená e-mailom.

3.2

Po úspešnej registrácii v Aplikácii môže Užívateľ používať nasledujúce doplnkové Služby, ak si ich zvolí:
3.2.1 “Vernostné karty (loyalty cards)” – Užívatelia môžu používať túto funkciu Aplikácie, ktorá im
umožní skenovať a ukladať na jednom mieste rôzne vernostné karty;
3.2.2 “Poukážky a darčekové karty (Vouchers & Gift Cards)” –Užívatelia môžu zakúpiť na predajni
Obchodných partnerov poukážky s čiarovým kódom, ktoré dostanú do svojej aplikácie a aj na
svoju emailovú adresu, uvedenú pri registrácii. Tieto poukážky môžu dostať aj bezplatne, ak sa
tak rozhodne Obchodný partner. Na poukážke sú uvedené informácie o platnosti poukážky.
Užívateľom poskytujeme len možnosť používať túto funkciu, ale nie sme zodpovední za
zobrazovanie priamej marketingovej komunikácie Užívateľom, ktorú vykonávajú Obchodní
partneri prostredníctvom našej Aplikácie. Za prípadné vrátenia alebo reklamácie taktiež
zodpovedá Obchodný partner, platfroma prípade slúži iba na zobrazenie.
3.2.3 „Marketingové kampane (Marketing campaigns)“ –Užívatelia môžu byť oslovení ponukami od
našich Obchodných partnerov, ktoré im umožnia získať a používať rôzne poukážky alebo
darčekové karty poskytované Obchodnými partnermi. Užívateľom poskytujeme len možnosť
používať túto funkciu, ale nie sme zodpovední za zobrazovanie priamej marketingovej
komunikácie Užívateľom, ktorú vykonávajú Obchodní partneri prostredníctvom našej Aplikácie.
Blyss nezodpovedá za nezávadnosť ponúkaného tovaru a služieb, nezodpovedá za grafické
zobrazenie alebo za rozdiely medzi zverejnenou ponukou a skutočným tovarom/službou.
V žiadnom prípadne Blyss nezodpovedá za porušenie práv a duševného vlastníctva tretích osôb
vzniknuté v dôsledku umiestnenia obsahu na platformu Obchodným partnerom.

3.3

Služby alebo Aplikáciu poskytujeme bezodplatne.

3.4

Niektoré poukážky alebo darčekové karty vyžadujú platbu Obchodnému partnerovi alebo tretej
strane, za ktorú nie sme zodpovední, pokiaľ nie je uvedené v Aplikácií inak.

3.5

Užívatelia môžu kedykoľvek deaktivovať svoj účet v rámci Aplikácie a prestať používať Služby
odinštalovaním aplikácie. Ak Užívateľ požaduje odstrániť všetky osobné údaje týkajúce sa tohto účtu,
je potrebné kontaktovať spoločnost Blyss na emailovú adresu: hello@blyssapp.com a požiadať
o vymazanie údajov. Po obdržaní emailu je spoločnosť Blyss povinná do 3 mesiacov údaje odstrániť.

3.6

Poskytovanie Služieb predstavuje spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu
vrátane profilovania. Ak si Užívateľ uplatní svoje právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných
údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania podľa článku 21 GDPR, Blyss zruší účet
Užívateľa v súlade s článkom 3.5.
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4

Služby poskytované Obchodným partnerom

4.1

Služby poskytované Obchodným partnerom zahŕňajú technické prostriedky na vytváranie a distribúciu
poukážok, vytváranie a zobrazovanie reklám, inzerátov, propagačných akcií a iných marketingových
materiálov, alebo obsahu Obchodného partnera užívateľom Aplikácie na základe výberu kritérií pre
cieľovú skupinu alebo skupinu kampaní. Za žiadnych okolností takéto Služby neobsahujú poskytovanie,
zdieľanie, predaj alebo výmenu údajov o jednotlivých Užívateľoch s Obchodnými partnermi. O výbere
Užívateľov, ktorým sa zobrazujú marketingové materiály, rozhodne v konečnom dôsledku spoločnosť
Blyss. Aby sa predišlo pochybnostiam, Obchodný partner nemá právo kontrolovať alebo požadovať
informácie o tom, u ktorých Užívateľom boli marketingové materiály zobrazené.

4.2

Obchodní partneri môžu využívať ďalšie Služby, ktoré zahŕňajú poskytovanie anonymných
agregovaných štatistických údajov o kampaniach alebo cielených reklamách zobrazovaných
prostredníctvom Aplikácie. Spoločnosť Blyss zaručuje, že takéto štatistiky nezahŕňajú osobné údaje.
Obchodný partner zaručuje spoločnosti Blyss, že nebude robiť žiadne kroky zamerané na identifikáciu
akéhokoľvek jednotlivca alebo zariadenia z takejto štatistiky a Obchodný partner sa zaväzuje že,
neposkytne štatistiky tretej strane, ktorá disponuje prostriedkami na identifikáciu jednotlivcov alebo
zariadení s cieľom identifikovať dotknuté osoby.

4.3

Obchodní partneri môžu využívať ďalšie Služby, ktoré zahŕňajú odosielanie "Poukážok a darčekových
kariet" prostredníctvom funkcionality Aplikácie Užívateľom Aplikácie, a to výberom e-mailových adries,
na ktoré bude odoslaný automatický e-mail s pozvaním takýchto osôb, aby si Aplikáciu stiahli a získali
takúto poukážku alebo darčekovú kartu. Obchodný partner oslovil prostredníctvom Služby "Poukážky
a darčekové karty".

4.4

V prípade, že Obchodný partner využíva dodatočné Služby zahŕňajúce zasielanie "Poukážok a
darčekových kariet" prostredníctvom Aplikácie, Obchodný partner týmto zaručuje spoločnosti Blyss, že
takéto používanie Služieb bude v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi - najmä, ale nie
výlučne - GDPR, zákonom o elektronických komunikáciách, zákonom o ochrane osobných údajov a
všetkými ostatnými právnymi predpismi súvisiacimi s elektronickým obchodom, marketingom,
reklamou, spotrebiteľským právom a podobne.

4.5

Obchodný partner týmto zaručuje spoločnosti Blyss, že v čo najväčšej možnej miere dovolenej
slovenským právnym poriadok odškodní spoločnosť Blyss od všetkých strát, škôd, následných škôd,
nákladov (vrátane primeranej odmeny za právne poradenstvo), úhrad, pokút alebo všeobecne od
akejkoľvek zodpovednosti alebo povinnosti platiť súvisiacej s porušením akýchkoľvek zmluvných,
regulačných , zákonných povinností alebo záruk poskytovaných Obchodným partnerom pri využívaní
dodatočných Služieb, ktoré zahŕňajú odosielanie "Poukážok a darčekových kariet" prostredníctvom
Aplikácie.

4.6

V prípade, ak chce Obchodný partner používať Služby, je povinný:

4

4.6.1 akceptovať tieto Všeobecné obchodné podmienky;
4.6.2 registrovať sa na našich Webstránkach, ktoré sú považované za súčasť Služieb poskytovaných
Obchodnému partnerovi;
4.7

Presná špecifikácia Služieb je dohodnutá v Zmluve v časti "Popis Služieb". V prípade rozdielu medzi
prípadnou Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami má prednosť Zmluva.

4.8

Všetky Služby poskytované Obchodnému partnerovi podliehajú Poplatku dohodnutému v Zmluve.

4.9

Zmluva je platná od jej podpísania oboma Stranami a účinná od dátumu dohodnutého v Zmluve.
Strany môžu uzatvoriť aj viacero Zmlúv.

4.10 V prípade akéhokoľvek ukončenia Zmluvy si Strany nevracajú žiadne už poskytnuté plnenie podľa
Zmluvy / Všeobecných obchodných podmienok vrátane Poplatkov. Ukončením Zmluvy nie je dotknutá
povinnosť Obchodného partnera zaplatiť Poplatok za už poskytnuté Služby pred ukončením Zmluvy.
4.11 DPA (ak je uzavretá medzi Stranami) sa automaticky ukončí ukončením Zmlúv, pokiaľ sa Strany
nedohodli inak.
4.12 Spoločnosť Blyss je oprávnená ihneď ukončiť Zmluvu, ak Obchodný partner poruší tieto Všeobecné
obchodné podmienky alebo ak Blyss dôvodne verí, že Obchodný partner porušuje tieto Všeobecne
obchodné podmienky.
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Poplatky a fakturácia

5.1

Používanie Platformy je bezplatné, to znamená, že Blyss od Užívateľa ani od Obchodného partnera
nevyžaduje žiadne peňažné plnenie za sprístupnenie možnosti Platformu užívať. Tento bod platí do
odvolania. Spoločnosť Blyss je povinná všetkých Obchodných partnerov o tejto zmene informovať
a uzavrieť s nimi Zmluvu a DPA, ktorá je potrebná pre ďalšie využívanie platformy.

6

Mlčanlivosť (iba pre Obchodných partnerov)

6.1

Obchodný partner bude vo vzťahu k Dôvernými informáciami zachovávať striktnú mlčanlivosť a nesmie
poskytnúť Dôverné informácie žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Blyss.

6.2

Obchodný partner môže poskytnúť Dôverné informácie svojim zamestnancom za predpokladu, že
takéto poskytnutie je potrebné a za predpokladu, že takýto personál je viazaný rovnakými
povinnosťami mlčanlivosti, aké vyplývajú pre Obchodného partnera podľa týchto Všeobecných
obchodných podmienok.

6.3

Obchodný partner môže poskytnúť Dôverné informácie orgánom verejnej moci, ak je takýto postup
podmienený zákonnou požiadavkou za predpokladu, že spoločnosť Blyss je o takomto zverejnení
informovaná vopred a má možnosť vzniesť námietku.

6.4

Spoločnosť Blyss sa zaväzuje k rovnakej úrovni dôvernosti v súvislosti s akýmikoľvek údajmi
poskytovanými Obchodným partnerom v dôsledku využívania Služieb vyplývajúcich z tejto časti.
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7

Duševné vlastníctvo

7.1

Blyss vykonáva akékoľvek práva duševného vlastníctva alebo autorské práva k Službám a duševnému
vlastníctvu súvisiacemu so Službami. Týmto nie je dotknutý marketingový materiál alebo obsah
zaznamenaný v Aplikácii alebo odoslaný prostredníctvom Aplikácie Obchodným partnerom (ďalej len
"Obsah").

7.2

Uzatvorením Zmluvy poskytujeme Obchodnému partnerovi nevýhradnú, odvolateľnú a neprevoditeľnú
licenciu na používanie Služieb, Aplikácie a Duševného vlastníctva v nich obsiahnutých. Obchodný
partner nesmie (bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu) kopírovať, zobrazovať, upravovať,
prekladať, sťahovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela z akejkoľvek (časti) Aplikácie, Duševného
vlastníctva a / alebo Služieb, spätne dešifrovať, dekompilovať, rozoberať alebo inak sa pokúšať objaviť
zdrojový kód akejkoľvek (časti) softvéru, prenajať, prenechať, priraďovať alebo inak preniesť práva na
(časť) Duševného vlastníctva a /alebo jeho časť Aplikácie a / alebo Služby na neoprávnenú tretiu
stranu, odstrániť všetky vlastnícke upozornenia alebo značky, ktoré sú súčasťou akéhokoľvek
Duševného vlastníctva, Aplikácie alebo Služieb; zobrazovať Duševné vlastníctvo takým spôsobom, že
vytvorí negatívnu, falošnú alebo zavádzajúcu predstavu o nás alebo našich Službách; používať,
odosielať, prenášať alebo vytvoriť akékoľvek zariadenie, softvér alebo činnosť, ktoré by mohli porušiť
akékoľvek Duševné vlastníctvo, Aplikáciu a / alebo prevádzku Služieb.

7.3

Obchodný partner sa zaručuje spoločnosti Blyss, že prostredníctvom Služieb v súlade s týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami nebude porušovať práva duševného vlastníctva tretích
strán.

7.4

Nahratím Obsahu do Aplikácie alebo na našich Webstránkach sa Obchodný partner zaručuje, že (i)
neporušíme práva duševného vlastníctva tretích strán; a (ii) Obchodný partner je oprávnený poskytnúť
nám a Užívateľovi licenciu na používanie Obsahu, ktorá je nevýhradná, neodvolateľná a
neprevoditeľná, bezplatná, celosvetovo neobmedzená na používanie Obsahu, ako sa predpokladá v
týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

7.5

Nie sme zodpovední a nekontrolujeme používanie Obsahu Užívateľmi. Obchodný partner publikuje
Obsah v rámci Aplikácie a / alebo našich Služieb na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.

7.6

Obchodný partner je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti Blyss akékoľvek podozrenie alebo
vedomosť o akomkoľvek správaní spoločnosti Blyss alebo tretej strane týkajúcej sa Služieb, Blyss,
Webstránok alebo účtoch na sociálnom médiu prevádzkovaných spoločnosťou Blyss, ktoré porušujú
vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa duševného vlastníctva a autorských práv.

7.7

Naše webové stránky a / alebo Služby môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Zverejnenie
týchto odkazov však neznamená prepojenie s webovými stránkami tretích strán s našou spoločnosťou
alebo akékoľvek pridruženie k jej činnosti. Nie sme zodpovední za obsah stránok, na ktoré odkazujeme
a ani za ich používanie. Odkaz na akékoľvek produkty, služby, procesy alebo iné informácie na základe
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obchodného mena, ochrannej známky, výrobcu, dodávateľa alebo inak nepredstavuje schválenie,
sponzoring alebo odporúčanie spoločnosti Blyss.
8

Záverečné ustanovenia

8.1

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, ako aj Zmluva a akýkoľvek spor alebo nárok (vrátane
mimozmluvných sporov alebo nárokov) vyplývajúcich z alebo v súvislosti s nimi alebo ich predmetom
sa riadia a vykladajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie je dotknuté
rozhodné právo v DPA, ktoré sa môže líšiť.

8.2

Strany súhlasia s tým, že slovenské súdy budú mať výhradnú právomoc na urovnanie akéhokoľvek sporu
alebo nároku (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) vyplývajúcich z alebo v súvislosti s týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami.

8.3

Ak sa niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok ukáže ako neúčinné,
neplatné, alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia zostávajú účinné, platné a vykonateľné.
Neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia musia Strany odstrániť a / alebo zmeniť tak, aby
najlepšie zohľadňovali zámery Strán pri ich pôvodnom uzavretí.

8.4

Každá komunikácia alebo oznámenie medzi Stranami sa bude uskutočňovať predovšetkým
elektronicky prostredníctvom kontaktných e-mailov uvedených v Zmluve alebo v týchto Všeobecných
obchodných podmienkach (vrátane doručenia výpovede Zmluvy alebo faktúry). Každá Strana bez
zbytočného odkladu oznámi druhej Strane akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Kým takáto zmena
kontaktných údajov nebude oznámená druhej Strane, druhá Strana môže používať pôvodné
kontaktné údaje pre akékoľvek oznámenie, ktoré sa považuje za doručené Strane porušujúcej Zmluvu,
aj keď bolo vrátené ako nedoručené. Doručiť môžeme ľubovoľnú komunikáciu alebo upozornenie aj
poštou alebo prostredníctvom Vášho účtu na našich Webstránkach.

8.5

Spôsob spracúvania osobných údajov spoločnosťou Blyss je vysvetlený podrobnejšie v Podmienkach
ochrany súkromia. Podmienky ochrany súkromia nie sú súčasťou dohody medzi Stranami a môžu byť
jednostranne zmenená spoločnosťou Blyss.

8.6

Obchodný partner je naďalej plne zodpovedný za svoje vlastné kampane, reklamu, vytváranie alebo
správu akéhokoľvek účtu u iných poskytovateľov služieb a za dodržiavanie platných zákonov bez
ohľadu na to, či s ním naše Služby súvisia alebo nie.

8.7

Obchodný partner je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti Blyss akékoľvek podozrenie alebo
vedomosť o akomkoľvek konaní spoločnosti Blyss alebo tretej strane týkajúcej sa Služieb, Blyss,
Webstránok alebo účtoch na sociálnych médiách prevádzkovaných spoločnosťou Blyss, ktoré porušujú
právny poriadok, tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo Zmluvu.

8.8

Obchodný partner nesmie previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných
obchodných podmienok, a to úplne alebo čiastočne, bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti
Blyss.
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8.9

Každá Strana je naďalej zodpovedná za akúkoľvek škodu spôsobenú druhej Strane porušením týchto
Všeobecných obchodných podmienok, ak v nich nie je ustanovené inak. Nezodpovedáme za žiadne
nepriame, mimoriadne, náhodné, sankčné alebo následné škody alebo ušlý zisk, údaje alebo iný
nehmotný majetok v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi. Vo všetkých prípadoch
nesmie celková zodpovednosť za akékoľvek škody a straty spôsobené v súvislosti s týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami prekročiť výšku Poplatku za naše Služby, ktorý ste uhradili v mesiaci, v ktorom
vznikla škoda alebo strata spoločnosti Blyss.

8.10 Obchodný partner súhlasí s tým, že logo spoločnosti, obchodné meno, Aplikácia a grafické
znázornenie Obchodného partnera môže používať spoločnosť Blyss bezplatne ako referenciu na
Webstránkach.
8.11 Každá Strana môže kedykoľvek započítať akýkoľvek splatný záväzok alebo pohľadávku voči splatnej
pohľadávke druhej Strany v prípade ak takáto zodpovednosť alebo pohľadávka vyplývajú z týchto
Všeobecných obchodných podmienok. Ak sú záväzky alebo pohľadávky, ktoré majú byť započítané,
vyjadrené v rôznych menách, Strana uplatňujúca nárok na započítanie pohľadávky môže na účely
započítania previesť záväzok alebo pohľadávku za trhový výmenný kurz.
8.12 Spoločnosť Blyss môže kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu zmeniť tieto Všeobecné obchodné
podmienky tým, že zverejní novú verziu týchto Všeobecných obchodných podmienok na
Webstránkach. Ak je zmena podstatná, spoločnosť Blyss oznámi túto zmenu Obchodnému partnerovi
e-mailom. Nová verzia Všeobecných obchodných podmienok je účinná od "dátumu účinnosti"
uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienok alebo od zverejnenia, ak takýto dátum chýba.
Blyss, s.r.o.
Účinné od: 01.05.2020
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