OBECNĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKAČNÍ
SLUŽBY SCANDEAL
Poskytovatel:
Obchodní jméno:
FORBIS s. r. o.
Adresa:
Štefánikova 62, Košice 040 01
IČO:
44 458 479
DIČ:
2022702308
IČ DPH:
SK 2022702308
Bankovní spojení:
ČSOB banka a. s.
Číslo účtu:
4006995115/7500
Jednající:
Ing. Matuš Nováček - jednatel obchodní společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích, oddíl C: Sro, vložka č .:
22677 / V
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva spotřebitelů a povinnosti prodávajícího v
oblasti ochrany spotřebitele na území Slovenské republiky, na území Evropského společenství
a na územích mimo Evropského společenství.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb, pokud k plnění dochází
na území Slovenské republiky nebo pokud plnění souvisí s podnikáním na území Slovenské
republiky, na území Evropského společenství a na územích mimo Evropského společenství.

Čl. II
Definice některých pojmů a specifikace poskytované služby a její fungování
1. Registrací v systému, pro používání služby, aplikace, informačního systému SCANDEAL, kreditní
uživatel používá aplikaci SCANDEAL pro evidenci svého kreditního účtu, u kreditních partnerů,
a jejich provozů, plateb za služby a zboží u kreditních partnerů. Úvěrový uživatel, po registraci
v systému poskytovatele, si může zakoupit kredit u vybraného kreditního partnera nebo získat
kredit ve formě bonusu za nákup u kreditního partnera, který pak může utratit u kreditního
partnera prostřednictvím svého uživatelského účtu v systému a aplikaci SCANDEAL, která
eviduje jeho úvěrový zůstatek a úvěrový účet a kreditní partner umožní platbu předem
zakoupeným kreditem prostřednictvím svého uživatelského účtu v systému a aplikaci
SCANDEAL. Informační systém přitom slouží výlučně k evidenci celého procesu od registrace
kreditního uživatele, kreditního partnera, včetně dobíjení, připisování a odepisování kreditu z
kreditního účtu, až po spotřebování kreditu kreditním uživatelům u kreditního partnera.
2. Informační systém SCANDEAL Kreditní partner.
3. Kreditní uživatel - fyzická (dále jen zákazník) osoba nebo právnická osoba, která nakupuje
výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu. Je to osoba, která vytvoří registraci uživatele a
může se stát uživatelem věrnostního systému.
4. Provozovatel (poskytovatel) - podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo
poskytuje služby.
5. Služba je jakákoliv činnost nebo výkon, který je nabízen uživateli úplatu nebo bezúplatně.
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6. Webová, serverová aplikace SCANDEAL a Mobilní aplikace Scandeal pro kreditního partnera
(byznys uživatele) a pro kreditního uživatele.
7. Zákazník, který zaregistrováním poštu SCANDEAL a zakoupením kreditu míjí a spotřebovává
kredit u kreditního partnera (byznys uživatele) prostřednictvím evidence informačního
systému poskytovatele, SCANDEAL.
8. Registrace kreditních uživatelů probíhá webové stránce provozovatele a to na
https://web.scandealapp.com/customer/register.

Čl. III
Zvláštní obchodní podmínky pro kreditních uživatelů
1. Poskytovatel aplikace, informačního systému SCANDEAL upozorňuje kreditního uživatele, že
informační systém SCANDEAL slouží výlučně k evidenci celého procesu od registrace
kreditního partnera, kreditního uživatele, včetně jeho dobíjení, připisování a odepisování
kreditu z kreditních účtů, až po spotřebování kreditu kreditním uživatelům.
2. Finanční prostředky za nakupované kredit kreditním uživatelům nikdy nepřecházejí na, ani
přes účet provozovatele. Tato je stále vybranou finanční transakcí ze strany kreditního
uživatele (platba kartou, převodní příkaz apod.) Připisována přímo na účet kreditního partnera.
3. Všechny možné nároky, které by mohly vzniknout z nesrovnalostí z kreditních transakcí,
vyřizuje přímo kreditní partner, u kterého si kreditní spotřebitel kredit zakoupil, nebo kredit
získá jako bonus z nákupu, měl úmysl zakoupit, míjel nebo měl úmysl utratit. Kontaktní údaje
na každého kreditního partnera, i za účelem kontaktování kreditního partnera z důvodu
nesrovnalostí, má k dispozici každý úvěrový uživatel při registraci a následném disponování se
svým účtem, i přímo v aplikaci poskytovatele, i na jeho www stránce web.scandealapp.com.
4. Provedením registrace a vyplněním registračního formuláře projevuje úvěrový uživatel souhlas
s uvedenými podmínkami užívání a registrace aplikace, informačního systému SCANDEAL a
bere na vědomí i všechna upozornění týkající se používání a závazků a povinností z nich
vyplývajících a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.
5. Provedením registrace a vyplněním registračního formuláře úvěrový uživatel bere na vědomí a
prohlašuje, že se před registrací seznámil se způsobem fungování aplikace, informačního
systému SCANDEAL, is jednotlivými funkcemi a úkoly kreditního partnera, kreditního uživatele
a poskytovatele v tomto systému. Popis, struktura, funkce a způsob fungování a používání jsou
uvedeny a dostupné na webové stránce https://web.scandealapp.com/customer/register.

Čl. IV
Odpovědnost poskytovatele ve vztahu ke kreditním uživatelům
Poskytovatele aplikace, informačního systému SCANDEAL nenese žádnou odpovědnost a to za:
a) případný výpadek aplikace a informačního systému SCANDEAL
b) nesrovnalosti mezi kladným zůstatkem na účtu kreditního uživatele v souvislosti s kreditní
platbou nebo převodem buď z nebo na úvěrový účet kreditního uživatele tak kreditního
partnera,
c) nesprávné vyúčtování a zaplacení ceny služby nebo zboží, za kterou platí úvěrový spotřebitel
předplaceným kreditem kreditnímu partnerovi,
d) nepřipsání kreditů nebo nesprávné připsání kreditů na úvěrový účet kreditního uživatele, při
dobíjení kreditu, z důvodů na straně kreditního uživatele, kreditního partnera nebo třetí osoby
(banka apod.),

Adress FORBIS s.r.o., Štefánikova 62, 040 01 Košice
Web www.scandealapp.com Email scandeal@scandealapp.com Phone +421 917 881 074
Spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro, Vložka 22677/V
IČO: 44 458 479 DIČ: 2022702308 IČ DPH: SK2022702308

e) odepsání kreditů nebo jakékoliv jiné neoprávněné nakládání s kredity na kreditním účtu
kreditního uživatele nebo úvěrového partnera v důsledku zneužití přihlašovacích údajů nebo
provedením jiné neoprávněné transakce,
f) škodu vzniklou nebo vznikne kreditnímu uživateli v souvislosti s nemožností použití,
g) nároky kreditního partnera úvěrovému spotřebiteli v důsledku debetu na účtu kreditního
spotřebitele za spotřebované služby nebo zakoupené zboží, nebo za nezaplacené
spotřebované služby nebo nezaplacený zboží,
h) nároky kreditního spotřebitele z důvodů nemožnosti použití zakoupeného kreditu z důvodu
zániku kreditního partnera, provozu, omezení provozu nebo činnosti kreditního partnera,
včetně zrušení kreditního účtu kreditního uživatele nebo jakéhokoliv jiného obdobného
důvodu nemožnosti použití zakoupeného kreditu. Tyto se úvěrový spotřebitel zavazuje řešit
přímo s konkrétním kreditním partnerem,
i) kreditní spotřebitel bere na vědomí, že jakékoli nesrovnalosti nebo závazky vyplývající z
transakcí, převodů, zůstatky, pohybů, má bezodkladně řešit přímo s kreditním partnerem, u
kterého nebo ve vztahu kterému nesrovnalost nebo závazek vznikl.

Čl. V
Zrušení registrace kreditních uživatelů a záruky poskytovatele
1.
2.
3.
4.
5.

Kreditní uživatel může kdykoli sám zrušit svou registraci přes své konto.
V tomto případě úvěrový uživatel ztrácí všechny kredity a věrnostní účty bez jakékoliv náhrady.
Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku na aplikaci.
Všechny rizika spojená s používáním této aplikace nese kreditní uživatel a kreditní partner.
Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí ve vygenerovaných dokladech
(proforma faktur a jiných dat) s platnými a účinnými právními normami a je jen na kreditním
uživatelům a kreditním partnerovi, aby se ujistili o jejich úplnosti, správnosti a pravdivosti.

Čl. VI
Závěrečné ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní a reklamační podmínky jsou platné a účinné dnem jejich podpisu
jednatelem obchodní společnosti Forbis s.r.o. a zveřejnění na web stránce
https://web.scandealapp.com/customer/register.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky lze měnit pouze na základě písemného souhlasu jednatele
obchodní společnosti Forbis s.r.o. a jejich dodatečného zveřejnění na web stránce
https://web.scandealapp.com/customer/register.
3. Na právní vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách, které nejsou výslovně
upraveny se vztahuje zákon č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších právních
předpisů a ostatní související obecně závazné právní předpisy Slovenské republiky.
4. Databázový systém poskytovatele aplikace SCANDEAL je registrován Úřadem na ochranu
osobních údajů SR.
5. Aplikace SCANDEAL je ve smyslu zákona č. 618/2003 Sb. Autorský zákon, o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským ao změně některých zákonů, ve znění jeho
pozdějších novelizací (dále jen "autorský zákon") autorským dílem. Majetková práva k aplikaci
SCANDEAL podle autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu,
uzavřených Slovenskou republikou, patří poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli
žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.
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