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A. Všeobecné informácie

I. Všeobecne
1.

Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky („VOP“) spoločnosti weeCONOMY AG, Burgstrasse 8, CH-
8280 Kreuzlingen, (ďalej „weeCONOMY“) sú súčasťou všetkých právnych úkonov s používateľmi (ďalej
„weeMember“) systému zliav spoločnosti weeCONOMY. Tieto VOP upravujú okrem užívacieho pomeru
členov weeMember na systéme zliav čisto sprostredkovateľský pomer právnych úkonov, ktoré sú jeho
základom. Spolu s ďalšími aplikovateľnými ustanoveniami, podmienkami, obmedzeniami a obmedzujúcimi
podmienkami na internetovej stránke www.wee.com tvoria „zmluvu“. Zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú.

2.

Spoločnosť weeCONOMY ponúka rôzne, predovšetkým internetové služby a produkty, výlučne na základe
nasledujúcich VOP. Skôr ako bude možné tieto služby využívať, musia sa tieto podmienky pri registrácii
odsúhlasiť a uznať za záväzné.

II. Registrácia ako člen weeMember
1.

Odoslaním registračného formulára na domovskej stránke weeCONOMY a aktiváciou účtu je registrácia
ukončená a strany uzatvárajú zmluvu o používaní, resp. členstvo s príslušnými dohodami. Účasť je
bezplatná.

2.

Každý člen weeMember sa zaregistruje tak, že uloží svoje osobné údaje prostredníctvom domovskej
stránky www.wee.com do účtu weeAccount. Pomocou tohto účtu môže byť aktívny vo viacerých
pozíciách. Pokiaľ sa zmenia jeho osobné údaje, je člen weeMember povinný, tieto zmeniť v backo�ce.
Všetky zmeny sa dajú vykonať online.

3.

Spoločnosť weeCONOMY si vyhradzuje právo vyžadovať dôkaz o správnosti uložených údajov.
Prihlasovacie a používateľské meno účtu člena weeMember si určuje člen weeMember. Spoločnosť
weeCONOMY pridelí členovi weeMember individuálne zákaznícke číslo. Toto je po celý čas spolupráce



pevne spojené s členom weeMember a nie je možné ho preniesť.

4.

Člen weeMember sa zaväzuje udržiavať svoje heslo v tajnosti a starostlivo zabezpečiť prístup k svojmu
zákazníckemu účtu. V prípade podozrenia zo zneužitia treťou osobou je potrebné ihneď informovať
spoločnosť weeCONOMY.

5.

Za oprávnených používateľov sa považujú len fyzické osoby, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony, ktoré
ukončili 18. rok života a majú bydlisko v štáte, v ktorej sa ponúka systém weeCONOMY a ponúkané
internetové obchody ponúkajú dodávku do príslušného štátu. Akceptáciou Všeobecných obchodných
podmienok a podmienok používania člen weeMember výslovne vyhlasuje, že je plnoletý. Účasť
neplnoletých v systéme weeCONOMY je povolená až od 16 rokov, keď je v systéme uložená karta
weePartner, teda viaceré karty weeCard, ktoré patria k jednému účtu weeAccount (za ktorými je len jedno
ID). Neplnoletý sa potom zúčastňuje na systéme zliav so súhlasom svojich zákonných zástupcov a môže
prostredníctvom svojich nákupov zbierať zľavy.

III. Vyúčtovanie a vyplatenie wee
1.

Kredity wee sa môžu vyúčtovať pri nákupe u zúčastneného maloobchodníka alebo zamenené na peniaze
sa môžu vyplatiť na bankový účet člena weeMember. Cudzie meny sa prepočítajú na euro. Výplata sa
uskutočňuje podľa výberu člena weeMember v eurách, dolároch alebo švajčiarskych frankoch.
Protihodnota jedného wee zodpovedá vždy hodnote 1 v štátnej mene.

2.

Vyúčtovanie zľavových jednotiek sa vykonáva u partnerov weePartner (obchodníkoch) v rámci
weeCONOMY vo forme wee. Vyúčtovanie u online obchodníkov nie je možné.

3.

Vyplatenie sa uskutočňuje pomocou bezhotovostného prevodu na uvedený účet člena weeMember.
Prevody členom weeMember vykonáva výlučne weeCONOMY. Člen weeMember výslovne súhlasí, že
spoločnosť weeCONOMY môže banke postúpiť bankou vyžadované údaje potrebné na vykonanie
prevodov.

4.

V prípade, že spoločnosti weeCONOMY vzniknú na základe nesprávne uvedených údajov o prevode
náklady kvôli vráteniu platby bankou, nesie tieto náklady člen weeMember sám.

5.

Prípadné náklady za transakciu, ktoré vzniknú spoločnosti weeCONOMY, ako napríklad prevody meny na
ťarchu weeCONOMY, musí niesť člen weeMember.

6.

Kredity wee sa nezdaňujú.Nazbierané kredity wee platia 24 mesiacov a potom je ich ešte možné vyplatiť
alebo preplatiť do 12 mesiacov v rámci zákonnej lehoty na vrátenie.

IV. Zneužite služieb spoločnosti weeCONOMY
1.

Členovi weeMember sa zakazuje porušovať pri využívaní služieb spoločnosti weeCONOMY práva tretích
osôb, obťažovať ich alebo inak konať proti platnému právu alebo dobrým mravom.

2.

Nerešpektovanie zákonných predpisov a týchto zmluvných povinnosti môže viesť k okamžitému
zablokovaniu alebo vymazaniu účtu weeAccount alebo k mimoriadnej výpovedi zmluvy o používaní bez
výpovednej lehoty zo závažného dôvodu. Okrem toho si spoločnosť weeCONOMY vyhradzuje právo
podniknúť trestnoprávne kroky. Pre mimoriadnou výpoveďou sa spravidla pošle upozornenie, aby sa
členovi weeMember včas umožnila zmena jeho správania. V prípade závažných porušení je upozornenie



zbytočné. Pod závažný porušením sa rozumie predovšetkým také, keď pri zohľadnení všetkých okolností
jednotlivého prípadu a zvážení záujmov spoločnosti weeCONOMY a člena weeMember, spoločnosť
weeCONOMY už nemôže ďalej čakať na ďalšie porušenie.

V. Výpoveď, ukončenie
1.

Obidve strany môžu zmluvu kedykoľvek vypovedať s výpovednou lehotou 2 (dva) týždne. Táto lehota je
potrebná na zabezpečenie riadneho procesu výpovede. Dovtedy nazbierané kredity wee sa po výpovedi
vyplatia podľa ustanovení týchto VOP, účet sa deaktivuje.

2.

Spoločnosť weeCONOMY si vyhradzuje právo zakázať členovi weeMember opätovne sa v budúcnosti
prihlásiť na používanie služby po trvalom zablokovaní alebo vymazaní účtu alebo mimoriadnej výpovedi
zmluvy o používaní.

3.

Spoločnosť weeCONOMY si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť, zrušiť
alebo doplniť VOP, podmienky používania, ako aj služby a popisy služieb na internetovej stránke. Platia
momentálne aktuálne VOP. Ak zmeny člena weeMember poškodzujú v jeho právach, môže proti zmenám
namietať a ukončiť zmluvný vzťah so spoločnosťou weeCONOMY. Zmeny platia ako prijaté najneskôr
vtedy, keď proti nim používateľ písomne nenamieta do jedného mesiaca. Adresa pre námietku znie
weeCONOMY, Burgstrasse 8, CH 8280 Kreuzlingen alebo e-mail: customerservice@weeCONOMY.com. Ak
je na domovskej stránke uvedená iná možnosť výpovede, má sa použiť táto. Námietka má za následok
okamžitú výpoveď. Nazbierané kredity wee sa vyplatia, karta weeCard alebo aplikácia weeApp sa ihneď
zablokuje.

4.

Spoločnosť weeCONOMY si vyhradzuje právo previesť svoj obchodný podnik celý alebo sčasti na tretiu
stranu.

VI. Urheberrechte
1.

Logá, značky, texty a iné obsahyspoločnosti weeCONOMY podliehajú ochrane značky a sú chránené
autorským právom. Členovia weeMember nesmú materiály, obsahy alebo značky spoločnosti
weeCONOMY používať, predávať, licencovať, rozdeľovať, kopírovať, publikovať, streamovať, verejne uvádzať
alebo predstavovať, prenášať, opravovať, meniť, upravovať, prekladať, prispôsobovať alebo inak
neoprávnene používať.

2.

Všetky nehmotné majetkové práva sú duševným vlastníctvom spoločnosti weeCONOMY alebo
poskytovateľov licencií. Člen weeMember nemá žiadne práva s ohľadom na duševné vlastníctvo
spoločnosti weeCONOMY alebo poskytovateľov licencií. Predovšetkým nemá oprávnenie:

a.

sám publikovať, predávať alebo prenášať aplikáciu weeApp, materiály, obsahy alebo značky,

b.

rozmnožovať alebo ukladať aplikáciu weeApp, materiály, obsahy alebo značky, pokiaľ to nie je v súlade s
týmito VOP.

c.

ukladať aplikáciu weeApp na server alebo na iné pamäťové zariadenie, ktoré je spojené so sieťou alebo
vytvárať databázu systematickým vyvolávaním a ukladaním údajov z aplikácie weeApp,

d.

odstraňovať alebo meniť aplikáciu weeApp alebo obchádzať bezpečnostné opatrenia alebo zasahovať do
bezproblémovej funkcie aplikácie weeApp alebo servera, na ktorom sa prevádzkuje,

e.



prepájať aplikáciu weeApp odkazmi s inými webovými lokalitami bez predchádzajúceho súhlasu
spoločnosti weeCONOMY.

VII. Ustanovenia o ochrane osobných údajov

Súhlasom s VOP člen weeMember tiež výslovne súhlasí s ustanoveniami o ochrane osobných údajov.
Tento súhlas spoločnosť weeCONOMY zaprotokoluje. Člen weeMember môže tento súhlas kedykoľvek
odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ustanovenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádzajú
domovskej stránke www.wee.com sú súčasťou tejto zmluvy.

VIII. Zodpovednosť spoločnosti weeCONOMY
1.

Spoločnosť weeCONOMY a jej pridružené podniky ručia s výnimkou smrti, zranenia a poškodenia zdravia a
porušenia podstatných zmluvných povinností len za škody, ktoré sú zavinené úmyselným správaním alebo
hrubou nedbanlivosťou. To platí aj na nepriame následné škody, zvlášť ušlý zisk. Záväzné zákonné
predpisy o ručení týmto zostávajú nedotknuté.

2.

Zodpovednosť je okrem prípadu úmyselného alebo hrubo nedbanlivého správania alebo v prípade smrti,
zranenia a poškodenia zdravia a porušenia podstatných zmluvných povinností obmedzená na škody
predvídateľné pri uzavretí zmluvy a inak podľa výšky na typické zmluvné priemerné škody. To platí aj na
nepriame následné škody, zvlášť ušlý zisk.

3.

Obmedzenie zodpovednosti odsekov 1 a 2 platí analogicky aj v prospech zamestnancov a poverených
osôb spoločnosti weeCONOMY.

4.

Spoločnosť weeCONOMY nezodpovedá za poškodenia, obmedzenia alebo prekážky v poskytovaní služieb,
ani za prerušenia služieb, ktoré sa týkajú okolností mimo jej oblasti zodpovednosti.

5.

Predovšetkým spoločnosť weeCONOMY neručí za neprerušenú disponibilitu služieb, neprerušovanú
realizáciu spojení a konštantné udržiavanie určitej priepustnosti dát alebo prenos dát cez určitú sieť. Ani
údržbové práce, ktoré slúžia na udržiavanie a zlepšovanie prevádzkyschopnosti a funkčnosti internetovej
stránky nie sú predmetom zodpovednosti.

6.

Spoločnosť weeCONOMY neručí a nezodpovedá za neprerušenú dostupnosť internetovej stránky
www.wee.com. Online platforma a webové stránky partnerských obchodov môžu byť z dôvodov údržby
dočasne nedostupné.

7.

Spoločnosť weeCONOMY je voči používateľovi zodpovedná len za riadne sprostredkovanie v rámci
povinnej starostlivosti riadneho obchodníka. Nepreberá zodpovednosť s ohľadom na skutočnú alebo
predpokladanú kvalitu produktov alebo služieb partnerského obchodu.

8.

Spoločnosť weeCONOMY v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť v súvislosti s právami a
povinnosťami voči tretím osobám, ktoré členovi weeMember vzniknú pri používaní služby, predovšetkým
pri pritom uzatvorených právnych úkonoch, ako sú napr. nákupy.

9.

Nároky na náhradu škody sa premlčia do šiestich (6) mesiacov, pokiaľ sa netýkajú nedovoleného alebo
úmyselného konania.

IX. Zodpovednosť člena weeMember
1.

Člen weeMember ručí za všetky škody a ujmy, ktoré vzniknú spoločnosti weeCONOMY a/alebo tretím
osobám kvôli zavinenému nesplneniu jeho zmluvných povinností.



2.

Člen weeMember zodpovedá za nepovolené používanie weeCard/weeApp a svojich prístupových údajov
do systému weeCONOMY. Falšovanie alebo nepovolené použitie weeCard/weeApp a prístupových údajov
do systému weeCONOMY budú občiansko- a trestnoprávne postihnuté. Ak vznikne podozrenie, že člen
weeMember zneužil weeCard, resp. weeApp, sú spoločnosť weeCONOMY a partneri weePartner, resp. ich
zamestnanci oprávnení, zabaviť weeCard, resp. dočasne zablokovať weeApp. Ak sa zneužitie dokáže, tak
sa weeApp alebo weeCard trvalo zablokuje. V takom prípade nebudú kredity wee preplatené.

X. Záverečné ustanovenia
1.

Spoločnosť weeCONOMY ponúka svoje služby hlavne v elektronickej forme. Komunikácia medzi
spoločnosťou weeCONOMY a členom weeMember sa obojstranne obvykle uskutočňuje elektronicky buď
e-mailom alebo sprístupnením pokynov na našej internetovej stránke. Akceptovaním Všeobecných
obchodných podmienok a podmienok používania členovia weeMember výslovne súhlasia s elektronickou
komunikáciou so spoločnosťou weeCONOMY. Okrem toho sa akceptácia elektronickej komunikácie
vzťahuje na všetky súhlasy, oznámenia, sprístupnenia a inú komunikáciu medzi spoločnosťou
weeCONOMY a členom weeMember, pokiaľ zákonné predpisy záväzne nepredpisujú inú formu
komunikácie.

2.

Vedľajšie dojednania, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byť v písomnej podobe, aby nadobudli
právnu účinnosť. Toto platí aj na vzdanie sa požiadavky písomnej formy.

3.

Ak by bolo jedno alebo viaceré ustanovenia týchto VOP neúčinné, netýka sa to účinnosti ostatných
ustanovení.

4.

Pokiaľ to zákon pripúšťa, platí na spory so spoločnosťou weeCONOMY právo Švajčiarska s vylúčením
obchodného práva OSN (CISG). Pokiaľ to zákon pripúšťa, je miestne príslušný súd v sídle spoločnosti
weeCONOMY v Kreuzlingene.

5.

Tieto VOP a podmienky používania, ako aj služby a popisy služieb na internetovej stránke boli vyhotovené v
nemeckom jazyku. Pre prípadný výklad je rozhodujúci nemecký jazyk. Preklady – s výnimkou anglického –
slúži len na vysvetlenie a nie sú právne záväzné.

B. Špeciálne podmienky účasti pre člena weeMember

I. Práva a povinnosti člena weeMember

1.

Spoločnosť weeCONOMY ponúka účasť na systéme zliav.

a.

Na tento účel vydá spoločnosť weeCONOMY kartu weeCard, pri ktorej predložení poskytnú
maloobchodníci a poskytovatelia služieb („weePartner“) členovi weeMember cenovú výhodu. Alternatívne
sa môže zákazník podieľať na systéme prostredníctvom aplikácie („App“).

b.

Prostredníctvom domovskej stránky www.wee.com môžu členovia weeMember navyše zvýhodnene
nakupovať v rozličných internetových obchodoch (“Advertiser“) a pritom zbierať cenové výhody.

c.

Výška a predpoklady, za ktorých maloobchodníci a internetoví obchodníci ponúkajú takúto cenovú výhodu
podľa písm. a. a b., sa môžu meniť.

2.



Prehľad o aktuálnych, zúčastnených maloobchodníkoch a internetových obchodoch sa zverejňuje
pomocou aplikácie a domovskej stránky www.wee.com. Tieto informácie reprodukujú obsahové správy
partnerov weePartner, resp. zmluvne dohodnuté služby medzi partnermi weePartner a spoločnosťou
weeCONOMY, v čase zverejnenia. Platí príslušný stav (zoznam partnerov weePartner) v deň vydania karty,
resp. zverejnenia; tento sa môže kedykoľvek zmeniť. Zľavy weeCard/weeApp sa nedajú kombinovať s
inými zľavami.

3.

Člen weeMember získa zľavu k dobropisu a môže si ju vyžiadať len vtedy, keď partner weePartner zaplatil
odmenu za služby za nákup/službu.

4.

Člen weeMember môže svoju zľavu vo forme hodnotovej jednotky wee, pokiaľ to platné právo pripúšťa,
buď

a.

zbierať prostredníctvom nákupov alebo online nákupov,

b.

kredity wee nazbierané podľa písm. a zameniť a nechať si vyplatiť na svoj bankový účet, pričom minimálna
dosiahnutá hodnota musí byť aktuálne 50,00 eur,

c.

zaplatiť nimi pri nákupe u zúčastneného maloobchodníka pričom protihodnota jedného wee zodpovedá
vždy hodnote 1 v štátnej mene.

5.

Kredity wee môžu byť členovi weeMember pripísané len pri právne záväzných právnych úkonoch, pokiaľ
partner weePartner/internetový obchod za túto službu zaplatí spoločnosti weeCONOMY zodpovedajúcu
odmenu (odmenu za služby). Predovšetkým pri online nákupe musia byť dodržané nasledujúce
podmienky:

a.

musí ísť o právne záväznú kúpu vychádzajúc z domovskej stránky www.wee.com u registrovaného online
partnera;

b.

člen weeMember musí zaplatiť celú sumu faktúry,

c.

člen weeMember musí tovar prijať bez výhrady,

d.

musia uplynúť zákonné alebo zmluvné lehoty na odvolanie,

e.

internetový obchod musí spoločnosti weeCONOMY odoslať potvrdenie o úspešnom uzavretí obchodu.

6.

Po ukončení objednávky u online obchodníka sa členovi weeMember priebežne pripíšu kredity wee a
označia sa ako „zaznamenané“. Keď internetový obchod pošle potvrdenie o úspešnom uzavretí obchodu,
spoločnosť weeCONOMY ich pripíše de�nitívne a označí ako „potvrdené“. Pri online právnom úkone sa
prípadne uskutoční výmena pri spätne vybaviteľných právnych úkonoch medzi partnerom weePartner a
členom weeMember.

7.

Dobropis na wee sa môže stornovať, pokiaľ boli porušené tieto VOP alebo podmienky partnera weePartner
alebo internetového obchodu alebo neboli splnené podmienky pre dobropis. V prípade zneužitia alebo
porušenia týchto VOP je spoločnosť weeCONOMY oprávnená spätne stornovať kredity wee bez
osobitného oznámenia.



II. Právny vzťah medzi členom weeMember, partnerom weePartner a internetovým obchodom

1.

Partneri weePartner poskytnú členovi weeMember dodatočnú zľavu v podobe hodnotovej jednotky wee –
v rámci zákonných predpisov a možností – ktorej výška a spôsob boli vopred zmluvne dohodnuté medzi
partnerom weePartner a spoločnosťou weeCONOMY. Toto neplatí v rámci osobitných predajných podujatí
a špeciálnych akcií partnerov weePartner.

2.

Pri online nákupe dostane člen weeMember svoje kredity wee za nasledujúcich podmienok:

a.

nákup sa uskutoční s použitím tlačidla cash-back na domovskej stránke wee.com,

b.

uzavretie obchodu nasleduje bezprostredne po následnom presmerovaní používateľa na webovú stránku
internetového obchodu,

c.

uzavretie obchodu spĺňa uvedené kritériá zľavy a

d.

internetový obchod poskytne províziu cash-back a uskutoční sa príslušný právny úkon medzi ním a členom
weeMember.

3.

Spoločnosť weeCONOMY nezodpovedá za poskytnutie záruky na nedostatky predaných vecí a práv.
Právny úkon, ktorý je predpokladom poskytnutia zľavy, weeCard/weeApp/kúpa prostredníctvom
domovskej stránky wee.com sa týka výlučne právneho vzťahu medzi členom weeMember a partnerom
weePartner, resp. internetovým obchodom.

C. Špeciálne podmienky používania pre weeApp

I. Všeobecne

Poniższe Warunki Użytkowania regulują stosunek umowy w odniesieniu do aplikacji weeApp („App”).
Najpóźniej w chwili instalacji weeApp weeMember akceptuje niniejsze warunki użytkowania dla weeApp.

1. Każdy weeMember może znajdywać na całym świecie wszystkich uczestniczących weePartnerów i
zbierać rabaty.

2. Każdy weeMember może przez weeApp polecać zainteresowanym osobom członkostwo w
weeCONOMY, otrzymując za to następnie wee za pomocą funkcji weeKiss.

3. weeCONOMY prowadzi aplikację weeApp, która udostępnia weeMemberowi bezpłatnie oferowaną w
niej usługę do używania.

4. weeCONOMY może wydawać aktualizacje aplikacji weeApp. W razie potrzeby weeMember musi
pobrać najnowszą wersję aplikacji i zaakceptować wszystkie zmiany. Dopiero wtedy będzie mógł
korzystać z usługi oferowanej przez weeCONOMY.

III. Pobieranie, rejestracja, zakres używania

Przed skorzystaniem z tej usługi weeCONOMY wymagana jest instalacja aplikacji weeApp i bezpłatna
rejestracja jako weeMember. Warunkiem rejestracji i korzystania z weeApp jest wcześniejsza aktywacja
karty weeCard lub aplikacji weeApp przez weeMembera tak, aby otrzymał on swój weeCard-ID od
weeCONOMY. Za pomocą tych danych weeMember po instalacji weeApp loguje się do korzystania z
usługi weeCONOMY.

Blog  Tlač

Pracovné miesta  Často kladené otázky

Kontakt  weeCharity  Ochrana osobných údajov

https://blog.wee.com/
https://blog.wee.com/presse/
https://wee.com/sk/sk/career/jobs
https://wee.force.com/wee4all/s/?language=de
https://wee.com/sk/sk/contact
https://www.weecharity.com/
https://wee.com/sk/sk/privacy
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