Proč m{m zveřejňovat dokumentaci v registrech na www.webdenik.cz, když je m{m
zveřejněné na svém webovém port{lu?
V případě budoucího sporu s obchodním partnerem (z{kazníkem) budete těžko prokazovat, že
Vaše Všeobecné obchodní podmínky (d{le jen „VOP“) nebo Pravidla rozhodčího řízení, tak jak na
ně odkazuje rozhodčí doložka, jsou souč{stí smlouvy se z{kazníkem v dohodnutém znění. My
V{m vystavíme doklad – Prohl{šení s not{řsky ověřeným podpisem prokazující existenci
uvedeného dokumentu v předmětné době a zejména dosvědčíme a případně i doručíme soudu
znění aktu{lní v době uzavření Vaší smlouvy a z{roveň jsme garantem toho, že Vaše VOP byly
v dané době opravdu zveřejněny a že se s nimi mohl V{š z{kazník opravdu sezn{mit.
Kolik to stojí??
Cena zveřejnění se odvíjí od délky období na jaké si přejete dokument zveřejnit. Prozatím
nabízíme dvě možnosti – levnější verze zveřejnění na 12 měsíců V{s bude st{t 3.490,- Kč,
praktičtější je zvolit 24 měsíční verzi zveřejnění za 4.890,- Kč.
Jak dlouho budou naše dokumenty v registru zveřejněny??
Až do doby než o jejich stažení písemně pož{d{te (stačí prostřednictvím elektronické pošty), nebo
v případě ukončení smlouvy, na z{kladě které VOP zveřejníme.
Jak to funguje??
Jednoduše, stačí se zaregistrovat a vložit do naší datab{ze – našeho registru V{š dokument, který
chcete zveřejnit. Automaticky V{m bude vygenerov{na z{lohov{ faktura, po jejímž uhrazení V{m
bude vystaven ř{dný daňový doklad. V{š dokument bude zveřejněn bezprostředně po registraci.
Po uhrazení z{lohové faktury

V{m bude vystaveno Prohl{šení o zveřejnění dokumentu a o jeho obsahu s not{řsky ověřeným
podpisem a toto prohl{šení bude doručenu na adresu Vašeho sídla.
Jaké další dokumenty můžu vkl{dat do registru??
Jaké chcete, zveřejníme vše co nebude v rozporu s pr{vním ř{dem České republiky a Evropských
společenství, doporučujeme však zveřejňovat (mimo VOP a Pravidel rozhodčích řízení) např.
pravidla internetových aukcí, reklamační ř{dy, aj.
Přinese mi registr i něco jiného než „pouze“ zveřejnění dokumentu??
Zveřejnění Vašich dokumentů, tak jak je uvedeno výše, je to nejdůležitějším a pro Vaše podnik{ní
téměř nezbytným přínosem registru. D{le obdržíte prohl{šení (taktéž uvedeno výše). Navíc
můžete na našich webových str{nk{ch inzerovat prostřednictvím bannerové i další reklamy a
z{roveň zdarma vložit ke svému dokumentu popis činnosti Vaší společnosti spolu s kontaktními
údaji.

