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Všeobecné obchodní podmínky
1. Internetový portál ČeskýFarmář.cz je internetovým portálem, kde se vyjednávají obchodní a cenové
podmínky a posléze realizují obchody mezi jednotlivými subjekty zákazníky (dále jen „odběratel“) a
jednotlivými dodavateli zboží a produktů. Provozovatelem internetového portálu je společnost SH Solar s.r.o.
(dále jen „Provozovatel“). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") slouží jako veřejně deklarovaný
právní rámec fungování systému a všichni účastníci obchodování v tomto systému jsou povinní je dodržovat.
Přihlášením (registrací) do systému se k dodržování VOP zavazují.
2. Odběratelem na internetovém portále ČeskýFarmář.cz může být kterýkoliv subjekt-zákazník, řádně
registrovaný.
4. Dodavatelem v systému může být každý subjekt, který splňuje následující podmínky:
a.
b.
c.
d.

Je právnickou osobou registrovanou na území České Republiky v rámci tzv. Obchodního rejstříku nebo
fyzickou osobou podnikající na základě Živnostenského zákona;
Uvede při přihlášení (registraci) do systému všechny požadované údaje pravdivě a úplně;
Má s provozovatelem internetového portálu ČeskýFarmář.cz podepsanou smlouvu o zprostředkování;
Dodržuje tyto Všeobecné obchodní podmínky, jakož i závazky z nich vyplývající a ctí dobré obchodní
mravy a zvyklosti.

5. Dodavatel i odběratel zplnomocňují odesláním své registrace provozovatele k uplatnění, uložení a použití
jeho údajů, jakož i k zveřejnění jména jeho organizace v rámci komunikačních a vyjednávacích nástrojů. Přístup
do systému je podmíněn zadáním přihlašovacího jména a hesla.
6. Dodavatel i odběratel se identifikují svým přihlašovacím jménem a heslem. Postarají se vhodnými opatřeními
o důvěrnost těchto informací, tak aby se nemohl nikdo neoprávněný bez jeho souhlasu s těmito informacemi
účastnit obchodování v systému. Přihlašovací jméno a heslo poskytne Provozovatel účastníkům po prověření
údajů poskytnutých zájemcem při registraci. Nárok na přístup nelze vymoci bez souhlasu Provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo při chybných údajích nebo při zneužití přístup odebrat kdykoliv a to bez udání
důvodů. Účast v systému může být zrušena i ze strany dodavatele či odběratele. Všechny údaje o dodavatelích
a odběratelích budou uloženy pouze na datových médiích v držení Provozovatele systému a použity výlučně k
realizaci obchodů v rámci systému, jakož i pro provoz systému.
7. Dodavatel i odběratel se zavazují dodržovat licenční podmínky zveřejněné provozovatelem na webové
adrese internetového portálu ČeskýFarmář.cz. Tento závazek je stvrzen převzetím přístupových údajů do
internetového portálu ČeskýFarmář.cz. Jejich použit
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