
Všeobecné obchodné podmienky  
www.inkpickr.com 

1. Preambula 
Prevádzkovateľom a držiteľom licencie a práv spojených s užívaním webovej aplikácie        
www.inkpickr.com (ďalej len Aplikácia) je spoločnosť INKPICKR s.r.o., so sídlom          
Svätoplukova 1551/4, 040 01 Košice, IČO 51 413 876, zapísaná v obchodnom registri            
Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 43226/V, DIČ 212 068 7382(ďalej len              
Sprostredkovateľ).  
Kontakt: 

● telefónne číslo: +421905263531  
● e-mail: hello@inkpickr.com 

Sprostredkovateľ prostredníctvom Aplikácie vykonáva činnosti smerujúce k tomu, aby        
Objednávateľ a Dodávateľ mali možnosť uzatvoriť medzi sebou Zmluvu o dodaní služby (tak           
ako je definovaná nižšie). 
 
Používatelia berú na vedomie, že Sprostredkovateľ neposkytuje služby realizácie návrhov          
prác na webovej stránke www.inkpickr.com. 

2. Vymedzenie pojmov 
V týchto VOP majú pojmy začínajúce veľkým písmenom nižšie uvedený význam:  

 
Aplikácia - má význam uvedený v Preambule;  
 
Celková cena - má význam uvedený v článku 7; 
 
Cena rezervácie - má význam uvedený v článku 7;  
 
Deaktivácia užívateľského účtu - znamená zamietnutie prístupu k Aplikácii a Službám           
poskytovaným prostredníctvom Aplikácie alebo vykonanie iného administratívneho alebo        
technického opatrenia obdobného charakteru; 
 
Objednávateľ - znamená fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Aplikácie prijme         
Objednávku; 

Dodávateľ - znamená právnická osoba, ktorá prostredníctvom Aplikácie zadá Objednávku  
 
Služby dodávateľa - znamená služby poskytnuté Dodávateľom na základe Zmluvy          
o dodaní služieb; 
 
Návrh - znamená grafické prevedenie originálneho návrhu tetovania, ktorý má byť na            
základe Objednávky a v súlade so Zmluvou o dodaní služieb zrealizovaný Dodávateľom pre          
Objednávateľa; 



 
Používateľ - znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa Aplikáciu; 
 
Webové sídlo - znamená webová stránka www.inkpickr.com; 
 
Sprostredkovateľ - má význam uvedený v Preambule; 
 
Objednávka - má význam uvedený v článku 4; 

Platobná platforma - znamená platobný systém vyvinutý a prevádzkovaný pod názvom          
„Adyen“ Prevádzkovateľom platobnej platformy; 

Prevádzkovateľ platobnej platformy - znamená spoločnosť Adyen N.V.(www.adyen.com);  

Registračný formulár - má význam uvedený v článku 3; 

VOP - znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky; 

Záväzok objednávateľa - má význam uvedený v článku 7; 

Zmluva o sprostredkovaní - znamená zmluva uzatvorená spôsobom stanoveným v článku         
4 medzi Sprostredkovateľom a Dodávateľom, ktorej nedielnu súčasť tvoria tieto VOP a na           
základe ktorej sa Sprostredkovateľ zaväzuje vykonať pre Dodávateľa Služby         
sprostredkovania; 

Zmluva o používaní aplikácie - znamená zmluva uzatvorená medzi Sprostredkovateľom         
a Používateľom spôsobom stanoveným v článku 3, ohľadne podmienok používania Aplikácie         
a ktorej nedielnou súčasťou sú tieto VOP; 

Zmluva o dodaní služieb - znamená zmluva uzatvorená medzi Objednávateľom         
a Dodávateľom spôsobom stanoveným v článku 5, ktorá stanovuje podmienky realizácie          
Návrhu od Dodávavateľa pre Objednávateľa a ktorej nedielnou súčasťou sú tieto VOP; 
 

3. Registrácia 
Poskytovanie Služieb prostredníctvom Aplikácie (najmä Služieb sprostredkovateľa) je        
podmienené úspešnou registráciou Používateľa. Registrovať sa môže fyzická osoba alebo          
právnická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony, a v prípade fyzickej osoby je            
staršia ako 18 rokov. Za právnickú osobu môže vykonať registráciu osoba, ktorá je             
oprávnená konať v jej mene. 

Registráciu Používateľ vykoná prostredníctvom registračného formulára uvedeného       
v Aplikácii (ďalej len Registračný formulár). V Registračnom formulári Používateľ uvedie         
svoj e-mail. Používateľ je povinný v Registračnom formulári uviesť údaje, ktoré sú pravdivé           
a aktuálne.  

Sprostredkovateľ má právo overiť si údaje zadané Používateľom v Registračnom formulári.          
Ak Sprostredkovateľ zistí, že informácie, ktoré Používateľ uviedol nie sú pravdivé, má právo             
vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu.  



Registráciou vzniká Používateľovi právo na poskytnutie Služieb sprostredkovateľa za         
podmienok stanovených v týchto VOP a zároveň právo zadať a/alebo prijať Objednávku na           
uzatvorenie Zmluvy o dodaní služieb. 

4. Objednávka 
Služby Sprostredkovateľa budú poskytnuté na základe Návrhu zadaného Dodávateľom do          
Aplikácie (ďalej len Objednávka). Každý Návrh musí obsahovať údaje, ktoré sú v Aplikácii            
označené ako „povinné“. 

Fotografia musí pravdivo zobrazovať všetky veci, ktoré budú obsahom Návrhu. Takáto           
fotografia nebude Sprostredkovateľom zverejnená tretej osobe, okrem ak zverejnenie tejto          
fotografie bude potrebné na plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa alebo iného          
Používateľa alebo takéto zverejnenie bude potrebné v súvislosti s plnením zmluvných         
povinností Sprostredkovateľa v súlade s týmito VOP. 

Zadanie Objednávky sa zároveň považuje za návrh Dodávateľa na uzatvorenie Zmluvy           
o sprostredkovaní. Zmluva o sprostredkovaní sa považuje za uzatvorenú momentom        
zverejnenia Objednávky v Aplikácii.  

Sprostredkovateľ je oprávnený všetky zverejnené Objednávky v Aplikácii spravovať,        
upravovať ich a iným spôsobom spracovávať za účelom prevádzky Aplikácie a poskytovania          
Služieb sprostredkovania. Sprostredkovateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu         
jednostranne Objednávku z Aplikácie odstrániť, najmä v prípadoch ak Objednávka nebude         
spĺňať podmienky stanovené v týchto VOP, údaje uvedené v Objednávke sa ukážu ako           
nesprávne alebo nepravdivé alebo ak budú existovať iné podstatné okolnosti, ktoré           
zakladajú pochybnosti ohľadne osoby Objednávateľa a jeho schopnosti a možnosti plniť         
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní a/alebo Zmluvy o dodaní služieb. 

5. Prijatie objednávky a uzatvorenie zmluvy o dodaní služieb 
Objednávateľ je oprávnený vyberať si a prijať ktorúkoľvek z Objednávok zverejnených          
v Aplikácii prostredníctvom nástroja určeného v Aplikácii. Objednávateľ prijme Objednávku         
zaplatením 30% Celkovej ceny(Cena rezervácie). 
 
Dodávateľ bude kontaktovať Objednávateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených        
v Aplikácii o dohodnutí termínu Realizácie návrhu.  

Pri prijatí Objednávky je Objednávateľ povinný poskytnúť prostredníctvom Aplikácie         
nasledovné údaje: údaje o bankovej karte(číslo platobnej karty, dátum expirácie, CVV). 

Prijatím objednávky sa má zato, že medzi Objednávateľom a Dodávateľom bola uzatvorená           
Zmluva o dodaní služieb.  

6. Realizácia návrhu 
Realizáciu Návrhu je Dodávateľ povinný dodať Objednávateľovi na základe dohody po           
zaplatení Ceny rezervácie. 

Dodávateľ bude kontaktovať Objednávateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených        
v Objednávke o dohodnutí termínu Realizácie návrhu.  



Objednávateľ a Dodávateľ môžu meniť podmienky realizácie Návrhu, avšak vždy len so           
súhlasom druhej strany. Takáto zmena podmienok doručenia je v prípade ich odsúhlasenia           
pre Objednávateľa a Dodávateľa záväzná.  
 
Ak ktorákoľvek zo strán nesúhlasí s navrhovanou zmenou podmienok, je ktorákoľvek zo           
strán oprávnená kontaktovať Sprostredkovateľa, ktorý podľa svojich najlepších schopností         
a možností pokúsi sprostredkovať riešenie. Ak nastanú skutočnosti, ktoré bránia         
Dodávateľovi realizovať Návrh, je Dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať         
Sprostredkovateľa. 
 
7. Cena za poskytnutie služieb 
Používanie Aplikácie je bezplatné. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na zavedenie          
poplatku za používanie Aplikácie. Ak sa používanie Aplikácie spoplatní, Sprostredkovateľ          
o tejto skutočnosti informuje Používateľov.  

Dodávateľ vo svojej Objednávke určí Celkovú cenu (ďalej len Celková cena), ktorá je             
záväzná a jej výšku nemožno meniť a ktorú je Objednávateľ povinný uhradiť na poskytnutie             
služby Dodávateľa. 

Celková cena obsahuje  
(i) cenu za poskytnutie Služieb sprostredkovania vo výške 10% Celkovej ceny hradenú zo             
strany Objednávateľa prostredníctvom Platobnej platformy (ďalej len Provízia        
sprostredkovateľa)  
(ii) cenu za poskytnutie Služby dodávateľa vo výške 20% z Celkovej ceny hradenú zo strany              
Objednávateľa prostredníctvom Platobnej platformy(ďalej len Provízia dodávateľa). 
(iii) cenu za poskytnutie Služby dodávateľa vo výške 70% z Celkovej ceny neuhradenej            
prostredníctvom Platobnej brány bude hradená Objednávateľom Dodávateľovi na základe         
dohody medzi zmluvnými stranami po zaplatení Ceny rezervácie(ďalej len Záväzok          
objednávateľa). 

Objednávateľ prijme Objednávku zaplatením 30% Celkovej ceny(Cena rezervácie). 
Cena rezervácie je hradená prostredníctvom prevádzkovateľa platobnej brány Adyen a          
obsahuje (i)Províziu sprostredkovateľa a (ii)Províziu dodávateľa . 

Nárok na zaplatenie Provízia Inkpickr a Provízia dodávateľa vzniká momentom prijatia           
Objednávky zo strany Objednávateľa.  

Okrem ako je uvedené v týchto VOP, Provízia Inkpickr a Provízia dodávateľa predstavujú            
celkovú konečnú cenu za príslušné poskytnutie služieb, vrátane všetkých daní (vrátane           
DPH), ciel a poplatkov.  

 
8. Provízia dodávateľa 
Dodávateľ týmto poveruje Prevádzkovateľa platobnej platformy a Sprostredkovateľa, aby 
prostredníctvom Platobnej platformy, ktorá tvorí nedielnu súčasť Aplikácie v mene a na účet 
Dodávateľa prevzali Provízia dodávateľa a túto mu v súlade s týmito VOP vydali alebo inak 
s ňou nakladali podľa podmienok tu stanovených. 



Sprostredkovateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi Provízia Dodávateľa bez zbytočného         
omeškania potom, ako Provízia dodávateľa prevezme od Prevádzkovateľa platobnej         
platformy, avšak nie skôr ako nastanú rozhodujúce skutočnosti na vznik nároku na            
vyplatenie Provízie dodávateľa v zmysle týchto VOP. Dodávateľ je povinný po realizácii           
Návrhu hotové dielo odfotiť a informovať Sprostredkovateľa o úspešnej realizácii Návrhu           
prostredníctvom nástroja na to určeného v Aplikácii. 
Objednávateľ je povinný uhradiť Dodávateľovi Záväzok Objednávateľa bez zbytočného         
omeškania potom, ako sa zmluvné strany dohodnú na detailoch realizácie Návrhu. 

Provízia dodávateľa bude uhradená na účet Dodávateľa bezhotovostným prevodom. 

9. Storno poplatky 
V prípade zrušenia Objednávky Objednávateľ znáša nasledovné storno poplatky: 
 
0% z Ceny rezervácie, ak bude Objednávka zrušená zo strany Dodávateľa alebo            
Objednávateľa v lehote viac ako 48 hodín pred dohodnutým termínom; 
100% z Ceny rezervácie, ak bude Objednávka zrušená zo strany Objednávateľa v lehote             
menej ako 48 hodín pred dohodnutým termínom. 
 
Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť nad rámec týchto VOP a storno poplatky            
neaplikovať v prípade vážnej choroby, úmrtia v rodine, právnych povinností, nepokojov v            
krajine Dodávateľa(ďalej len Nečakané udalosti). Objednávateľ a/alebo Dodávateľ je v          
prípade Nečakaných udalostí povinný poskytnúť Sprostredkovateľovi potvrdenia, ktoré budú         
slúžiť pri rozhodovaní o uvalení storno poplatkov.  
 
Sprostredkovateľ sa riadi a rozhoduje vo všetkých sporoch na základe týchto VOP medzi             
Objednávateľom a Dodávateľom. 
 
Vyššie uvedené storno poplatky sa použijú na uhradenie Provízia Inkpickr a/alebo Provízia            
Dodávateľa.  
 
10. Fakturácia 
Provízia Inkpickr a Provízia Dodávateľa budú fakturované zo strany poskytovateľa príslušnej          
služby, za ktorú sa takáto platba účtuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

Objednávateľ týmto, ako príjemca služieb, súhlasí, aby Sprostredkovateľ a Dodávateľ         
vystavoval daňové doklady na plnenia poskytnuté na základe zmluvného vzťahu (alebo           
zmluvných vzťahov) medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľom alebo Objednávateľom       
a Dodávateľom v elektronickej podobe.  

Sprostredkovateľ a Dodávateľ budú zasielať takto vystavené doklady na e-mailovú adresu          
Objednávateľa zadanú pri registrácii sa v Aplikácii. 
 
11. Ostatné práva a povinnosti 
Používateľ: 

● je oprávnený používať Aplikáciu výhradne pre vlastné účely; 



● nie je oprávnený prideľovať alebo prenášať svoj účet na tretie osoby bez            
predchádzajúceho súhlasu Sprostredkovateľa; 

● nie je oprávnený používať účet, na ktorý sa vzťahujú práva tretej osoby; 
● nie je oprávnený používať Aplikáciu nezákonným spôsobom, ani na dosiahnutie          

nezákonného účelu, najmä k doručovaniu akýchkoľvek nezákonných materiálov; 
● nesmie Aplikáciu používať za účelom obťažovania alebo spôsobovania nepríjemností         

tretím osobám; 
● nesmie narúšať správne fungovanie Aplikácie alebo hardvérovej infraštruktúry, na         

ktorej Sprostredkovateľ prevádzkuje Aplikáciu; 
● nesmie sa akýmkoľvek spôsobom pokúsiť poškodiť Aplikáciu alebo Služby         

poskytované prostredníctvom nej; 
● nesmie kopírovať ani distribuovať Aplikáciu ani iný obsah Sprostredkovateľa bez jeho           

písomného súhlasu; 
● nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z právnych          

vzťahov založených na základe týchto VOP na akúkoľvek tretiu stranu bez           
predchádzajúceho písomného súhlasu Sprostredkovateľa;  

● je povinný uchovávať v tajnosti a bezpečí akékoľvek identifikačné údaje, ktoré mu          
poskytne Sprostredkovateľ za účelom, a ktoré slúžia na prístup k Službám         
sprostredkovateľa a Aplikácii; 

● je povinný informovať Sprostredkovateľa v prípade, že má podozrenie, že došlo          
alebo môže prísť k prezradeniu prihlasovacích údajov do Aplikácie  

● je povinný Sprostredkovateľovi poskytnúť akékoľvek identifikačné doklady, ktoré od         
neho požaduje v rozumnej miere; a 

● je povinný dodržiavať všetky príslušné národné ako aj medzinárodné právne          
predpisy ktoré sú aplikovateľné na používanie Aplikácie a využívanie Služieb         
sprostredkovateľa. 

V prípade, že Používateľ nedodržuje uvedené povinnosti, Sprostredkovateľ je oprávnený         
voči takémuto Používateľovi vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu.  

12. Spracovanie osobných údajov 
Sprostredkovateľ bude spracovávať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie            
právnych vzťahov upravených v týchto VOP a tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné           
na ochranu práv a právom chránených záujmov Sprostredkovateľa alebo iného účastníka          
právnych vzťahov upravených v týchto VOP. Používatelia týmto výslovne súhlasia s takýmto          
spracovaním osobných údajov a potvrdzujú, že takéto spracovanie bude vykonávané na ich           
požiadanie.  

Spracovanie osobných údajov bude Sprostredkovateľ vykonávať v súlade s príslušnými        
právnymi predpismi a podmienkami stanovenými v týchto VOP. Sprostredkovateľ bude        
využívať všetky primerane dostupné prostriedky na ochranu osobných údajov pred ich           
zneužitím alebo zverejnením. 

Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať spracúvanie osobných údajov taktiež        
prostredníctvom tretích strán, ktoré budú pre Sprostredkovateľa vykonávať činnosti potrebné          
na plnenie práv a povinností stanovených v týchto VOP. Takéto tretie strany budú mať            
prístup k osobným údajov cez prístup do Aplikácie.  



Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje výhradne po dobu kým bude trvať účel ich             
spracovania, teda počas doby registrácie Používateľa a počas primeranej doby po ukončení           
registrácie Používateľa, ak to bude potrebné na plnenie zmluvných a zákonných povinností            
Sprostredkovateľa a/alebo na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov         
v nevyhnutnom rozsahu.  

Používatelia berú na vedomie, že predmetom spracovania môžu byť tzv. lokalizačné           
a prevádzkové údaje potrebné k plneniu povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov        
založených na základe týchto VOP. 

Používatelia zároveň berú na vedomie a súhlasia, že údaje poskytnuté pri vykonávaní platby            
za Služby bude spracovaná priamo Prevádzkovateľom platobnej platformy za účelom          
spracovania platieb za služby poskytnuté na základe právnych vzťahov založených týmito           
VOP. Takéto spracovanie osobných údajov sa vykoná za podmienok stanovených          
Prevádzkovateľom platobnej platformy, ktoré sú zverejnené na       
www.braintreepayments.com. Používatelia týmto výslovne súhlasia s takýmto spracovaním       
osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa platobnej platformy.  

Používatelia sú oprávnení kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,           
avšak zároveň týmto berú na vedomie, že v takomto prípade Sprostredkovateľ nebude           
schopný plniť si povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP a právny vzťah medzi           
Sprostredkovateľom a Používateľom zanikne a Sprostredkovateľ bude oprávnený vykonať       
Deaktiváciu užívateľského účtu. 

Predmetom zverejnenia budú výhradne také osobné údaje, ktoré budú nevyhnutné na           
plnenie povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov upravených v týchto VOP. 

Používatelia berú na vedomie, že do Aplikácie možno poskytnúť iba pravdivé osobné údaje             
a Sprostredkovateľ neručí za správnosť takto poskytnutých údajov. 

Používatelia zároveň súhlasia so spracovaním osobných údajov na účely priameho          
marketingu a súhlasia so zasielaním noviniek týkajúcich sa Aplikácie, služieb poskytovaných          
v zmysle týchto VOP a iných obdobných služieb zo strany Sprostredkovateľa.  

13. Zodpovednosť za škody 
Sprostredkovateľ nezodpovedá Objednávateľovi ani Dodávateľovi za škodu, ktorá vznikne         
v súvislosti s používaním Aplikácie. Sprostredkovateľ najmä žiadnym spôsobom      
nezodpovedá, neručí ani inak negarantuje, že služby poskytnuté na základe Zmluvy           
o dodaní služieb budú poskytnuté riadne a včas ani inak neručí za plnenie záväzkov            
ktorejkoľvek zo strán na základe Zmluvy o dodaní služieb. Sprostredkovateľ nezodpovedá           
za činností vykonávané Prevádzkovateľom platobnej platformy v zmysle týchto VOP: 

Objednávateľ a Dodávateľ berú na vedomie, že Sprostredkovateľ v rámci nástrojov         
v Aplikácii bude priebežne vyvíjať a zdokonaľovať systém hodnotenia plnenia si povinností          
Používateľov, avšak Sprostredkovateľ neberie zodpovednosť v akomkoľvek rozsahu za        
informácie, ktoré budú takto zverejnené a nebude zodpovedný v prípade porušenia         
povinností na strane akéhokoľvek Používateľa.  

14. Práva duševného vlastníctva 



Všetky práva duševného vlastníctva k Aplikácii patria Sprostredkovateľovi. Sprostredkovateľ        
dáva Používateľom súhlas s použitím Aplikácie v rozsahu v akom to je potrebné na využitie            
Služieb. Táto licencia na použitie Aplikácie je obmedzená, nevýlučná a neprevoditeľná.  

15. Zmena VOP 
Sprostredkovateľ je oprávnený jednostranne meniť podmienky stanovené v týchto VOP na          
základe písomného oznámenia adresovaného Používateľom a doručeného prostredníctvom       
e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom pri registrácii a/alebo zverejnením          
upravených VOP prostredníctvom Aplikácie (ďalej len Zmenených VOP). 

Na právne vzťahy upravené Zmluvou o používaní aplikácie sa použijú ustanovenia          
Zmenených VOP od nasledujúceho pracovného dňa po zverejnení Zmenených VOP.          
Právne vzťahy založené Zmluvou o sprostredkovaní a Zmluvou preprave zásielky sa použijú           
VOP v znení, ktoré platilo v čase uzatvorenia týchto zmlúv. 

Ak Používateľ nesúhlasí so znením Zmenených VOP je povinný prestať s používaním           
Aplikácie bez omeškania po zverejnení Zmenených VOP, najneskôr však do 14 dní odo dňa              
Zverejnenia Zmenených VOP. V opačnom prípade sa má zato, že Používateľ súhlasí           
s podmienkami uvedenými v Zmenených VOP a je povinný postupovať v súlade s právami         
a povinnosťami tam stanovenými.  

Ak predmetom Zmenených VOP je zmena ceny poskytovania Služieb, je Sprostredkovateľ           
povinný všetky podstatné informácie týkajúce sa zmeny ceny zverejniť v samostatnej          
notifikácii adresovanej Používateľom prostredníctvom e-mailu alebo notifikácie v rámci        
Aplikácie. Podmienky predchádzajúceho odseku sa použijú primerane. 

16. Deaktivácia Aplikácie a účtu 
Používateľ je oprávnený kedykoľvek deaktivovať Aplikáciu len trvalým odstránením Aplikácie          
zo svojho Mobilného zariadenia. Používateľ je oprávnený požiadať Sprostredkovateľa        
o Deaktiváciu užívateľského účtu prostredníctvom kontaktov uvedených v záhlaví týchto        
VOP.  

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu, ak         
Používateľ: 

● porušuje ustanovenia týchto VOP alebo právnych predpisov Slovenskej republiky; 
● zneužíva Aplikáciu. 

 
Deaktiváciou užívateľského účtu zanikajú všetky právne vzťahy vzniknuté na základe týchto           
VOP, avšak Deaktivacia užívateľského účtu nemá vplyv na tie práva a povinnosti strán            
týchto právnych vzťahov, ktoré strany nadobudli pred Deaktiváciou užívateľského účtu a na           
tie ustanovenia týchto VOP, ktoré vzhľadom na ich obsah a význam majú trvať aj po              
ukončení právnych vzťahov podľa týchto VOP. 
 
17. Rozhodné právo 



Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek prípadné spory           
medzi Sprostredkovateľom alebo Používateľmi bude rozhodovať všeobecné súdy        
Slovenskej republiky. 

Právne vzťahy upravené v Zmluve o používaní aplikácie, v Zmluve o sprostredkovaní        
a v Zmluve o dodaní služieb sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

18. Záverečné ustanovenia 
Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane z akéhokoľvek dôvodu neplatné, neúčinné           
alebo nevykonateľné, toto ustanovenie sa nahradí platný, účinným a vykonateľným         
ustanovením. Takáto skutočnosť neovplyvní platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostaných        
ustanovení týchto VOP.  

Nevykonávanie niektorého práva vyplývajúceho z týchto VOP alebo ustanovenia týchto VOP          
zo strany Spoločnosti nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia, ak to            
Sprostredkovateľ písomne neuzná.  

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovom sídle Spoločnosti           
www.inkpickr.com / 18.04.2018. 

 
 
 

 


