
OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
spółki

Topreality.sk s. r. o.
wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Trenczynie, dział: Sro
pozycja nr: 20751/R, identyfikator: 44 420 439

z siedzibą w Nowym Mieście nad Wagiem
adres: Kmeťova 18/1288

915 01 Nowe Miasto nad Wagiem
(dalej zwanej „Spółką”)

obowiązujące w zakresie obsługi strony internetowej i świadczenia usług
związanych

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe szczegółowo określają stosunki prawne 

między Spółką a Odwiedzającym, powstałe w wyniku przeglądania przez 
niego zawartości strony internetowej, oraz stosunki prawne między Spółką a
Użytkownikiem, powstałe w wyniku korzystania przez niego z usługi. 
Odwiedzający i Użytkownik są zobowiązani do przestrzegania zasad 
ustanowionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych od momentu
uzyskania statusu Odwiedzającego lub Użytkownika.

1.2 W przypadku stosunków prawnych nieobjętych niniejszymi Ogólnymi 
Warunkami Handlowymi stosuje się odpowiednie przepisy ogólne, 
obowiązujące na terytorium Słowacji, w szczególności ustawę nr 513/1991 
Dz. U., kodeks handlowy, w brzmieniu późniejszych przepisów. Zasada ta 
obowiązuje również wtedy, gdy Odwiedzający lub Użytkownik są podmiotami
gospodarczymi zarejestrowanymi za granicą albo osobami fizycznymi, 
będącymi obywatelami innych państw niż Słowacja.

1.3 Strona internetowa w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków 
Handlowych to jakakolwiek strona internetowa, której zawartość wyświetli 
się Odwiedzającym lub Użytkownikom po wpisaniu w standardowej 
przeglądarce internetowej adresów następujących domen: www.topreality.sk
albo www.x-reality.sk, albo www.reality.pro, albo www.realityexport.sk, albo 
www.realitydopyt.sk, albo www.webralgroup.sk, albo www.realitny.sk, albo 
www.prenajombytov.sk, albo www.prenajomdomov.sk, albo po 
przekierowaniu ich na nie z innej strony internetowej; w celu uniknięcia 
wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że na potrzeby niniejszych Ogólnych 
Warunków Handlowych pod pojęciem strony internetowej rozumie się 
wszystkie strony i podstrony wyświetlane pod adresami domen 
wymienionymi powyżej. Operatorem serwisu internetowego jest Spółka.

1.4 Zawartość strony internetowej obejmuje zarówno szatę graficzną, tekst jak i 
każdą inną treść, która wyświetli się Odwiedzającemu lub Użytkownikowi w 
czasie przeglądania strony internetowej lub korzystania z usługi, z wyjątkiem
treści Użytkownika. Spółka jest właścicielem wszystkich praw majątkowych 
autorów lub innych osób, które za pomocą swojej twórczości intelektualnej 
przyczyniły się do powstania powyższej zawartości, ma również wszelkie 
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prawa do zawartości strony internetowej, która nie jest jako przedmiot 
ochrony chroniona prawami osób trzecich z tytułu prawa własności 
intelektualnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że pod
zawartością strony internetowej rozumie się całe oprogramowanie, które 
Odwiedzający przy przeglądaniu strony a Użytkownik przy korzystaniu z 
usługi może używać. Za każdym razem, gdy w niniejszych Ogólnych 
Warunkach Handlowych wystąpi termin „zawartość strony internetowej”, 
jest on rozumiany jako zawartość którejkolwiek z wymienionych stron 
internetowych w całości jak i w części, o ile niniejsze Ogólne Warunki 
Handlowe nie stanowią inaczej. Bez uprzedniej zgody Spółki zarówno 
Odwiedzający jak i Użytkownik nie mają prawa wykorzystać zawartości 
strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części.

1.5 Treści Użytkownika w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków 
Handlowych obejmują treści graficzne, tekstowe, dane albo inne treści (w 
szczególności ogłoszenia) utworzone przez Użytkownika w specjalistycznym 
środowisku programistycznym strony internetowej za pośrednictwem Konta 
Użytkownika i przechowywane w bazie danych wyznaczonej przez Spółkę dla
korzystających z usługi. Treści Użytkownika nie są zawartością strony 
internetowej. Są one własnością Użytkownika i to on w pełni odpowiada za 
ich zgodność z właściwymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie 
Słowacji.

1.6 Odwiedzający w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych to 
osoba fizyczna lub prawna, która w standardowej przeglądarce internetowej 
wpisze adres jednej z następujących domen: www.topreality.sk albo 
www.x-reality.sk, albo www.reality.pro, albo www.realityexport.sk, albo 
www.realitydopyt.sk, albo www.webralgroup.sk, albo www.realitny.sk, albo 
www.prenajombytov.sk, albo www.prenajomdomov.sk, albo adres podstrony 
którejkolwiek z powyższych stron internetowych, w czego efekcie dojdzie do 
wyświetlenia się zawartości strony internetowej lub która zostanie 
przekierowana na stronę internetową za pośrednictwem usług wyszukiwania
w internecie albo z innej witryny internetowej i wyświetli się jej zawartość 
strony internetowej.

1.7 Użytkownik to osoba fizyczna lub osoba fizyczna posiadająca uprawniania do
prowadzenia działalności gospodarczej na mocy odpowiednich przepisów, 
lub osoba prawna, która zgodnie z prawdą i kompletnie wypełniła formularz 
rejestracyjny i zarejestrowała się, by móc korzystać z usługi świadczonej 
przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej, otrzymała od Spółki 
potwierdzenie rejestracji i uiściła opłatę za usługę zgodnie z niniejszymi 
Ogólnymi Warunkami Handlowymi. W sytuacji, gdy Użytkownik jedynie 
przegląda stronę internetową, nie korzystając przy tym z usługi, jest 
uważany za Odwiedzającego.

1.8 Konto Użytkownika to środowisko pracy Użytkownika, do którego dostęp 
zyskuje on po przeprowadzeniu rejestracji i jej potwierdzeniu przez Spółkę. 
Konto służy do korzystania przez Użytkownika z usługi. Dostęp do każdego 
Konta Użytkownika będzie możliwy wyłącznie przy użyciu unikatowego 
połączenia nazwy Użytkownika i hasła przypisanego do danej nazwy 
użytkownika.
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1.9 Usługa w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych to 
umożliwienie zamieszczenia ogłoszenia w celu wykonania obrotu 
nieruchomościami w zakresie zgodnym z ofertą udostępnioną publicznie na 
stronie internetowej i ustaloną przez Spółkę. Usługa świadczona przez 
Spółkę jest bezpłatna.

1.10Przedsiębiorstwo, jakim jest Spółka, zostało założone, a następnie 
zarejestrowane w stosownych rejestrach zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawnymi obowiązującymi na terenie Słowacji. Spółka posiada uprawnienia 
do prowadzenia działalności gospodarczej w formie zarządzania stroną 
internetową i świadczenia usługi.

1.11Wyposażenie techniczne to wyposażenie obejmujące sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie umożliwiające dostęp do strony internetowej w środowisku 
sieci komunikacji elektronicznej jaką jest internet, przeglądanie zawartości 
strony internetowej i korzystanie z usługi; jest to przede wszystkim 
komputer osobisty, laptop, tablet albo smartfon. Wyposażenie techniczne 
nie musi należeć do Odwiedzającego lub Użytkownika. Za posługiwanie się 
nim w związku z przeglądaniem strony internetowej lub korzystaniem z 
usługi odpowiada wyłącznie Odwiedzający albo Użytkownik.

2. ZASADY PRZEGLĄDANIA STRONY INTERNETOWEJ
2.1 Odwiedzający ma prawo przeglądać zwartość strony internetowej, 

korzystając z wyposażenia technicznego.
2.2 Odwiedzający przy przeglądaniu strony internetowej i jakiejkolwiek części 

zawartości strony internetowej ma obowiązek postępować tak, aby swoim 
postępowaniem nie naruszał praw Spółki albo innych Odwiedzających lub 
Użytkowników, lub osób trzecich. Jeżeli dojdzie do takiego naruszenia, 
Odwiedzający odpowiada za efekt swoich działań samodzielnie, bez udziału 
Spółki.

2.3 Odwiedzający nie może pobrać (ang. download) ze środowiska strony 
internetowej zawartości strony internetowej, ani jakiejkolwiek jej części na 
wyposażenie techniczne z wyjątkiem zawartości strony internetowej 
udostępnionej przez Spółkę do pobrania na wyposażenie techniczne. 
Odwiedzający nie może też z zawartości strony internetowej przygotować 
żadnego materiału audio, wizualnego, lub audiowizualnego. Jeżeli 
Odwiedzający naruszy niniejsze postanowienia, odpowiada za wszelką 
szkodę, którą poniesie Spółka i/lub inni Odwiedzający, Użytkownicy lub 
osoby trzecie.

2.4 Odwiedzający ma prawo pobrać tę część zawartości strony internetowej, 
którą udostępniła w tym celu Spółka, musi jednak zastosować się przy tym 
do zaleceń Spółki. W przypadku niezastosowania się do zaleceń Spółki 
Odwiedzający traci prawo do odszkodowania za ewentualne straty.

2.5 W przypadku, gdy w skład zawartości strony internetowej wchodzi 
przestrzeń do wyrażenia opinii lub zamieszczenia innej wypowiedzi 
Odwiedzającego na temat konkretnego wydarzenia, Odwiedzający jest 
zobowiązany do przestrzegania postanowień zapisanych w art. 2, punkt 2.2, 
niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. W sytuacji, gdy można 
założyć, że dojdzie do  naruszenia tych zasad, Spółka zastrzega sobie 
jednostronne prawo do usunięcia danej opinii z zawartości strony 



internetowej. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Spółka nie 
odpowiada za żadną opinię wyświetlaną na stronie internetowej; za treść 
opinii lub innej wypowiedzi oraz ewentualne naruszenie powszechnych 
przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Słowacji odpowiada 
wyłącznie Odwiedzający.

2.6 Odwiedzający nie może w toku dyskusji zabraniać innym uczestnikom 
dyskutować ani dodawać nowych wpisów, nie może nadużywać miejsca 
przeznaczonego na dyskusję, w szczególności poprzez promocję własnej 
osoby, innych osób, towarów, usług. Nie wolno mu również oferować innym 
pracy.

2.7 Odwiedzającemu nie przysługuje prawo do żadnego wynagrodzenia za 
udział w dyskusji lub wpisy na forum.

2.8 W przypadku naruszenia przez Odwiedzającego jego obowiązków Spółka ma 
prawo usunąć jakiekolwiek treści, które zamieścił on na stronie internetowej.

3. REJESTRACJA
3.1 Jeżeli Odwiedzający chce skorzystać z usługi, jest zobowiązany do 

zarejestrowania się za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego 
do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej.

3.2 Odwiedzający jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym 
wszystkie wymagane informacje w zakresie ustalonym przez Spółkę. Dane 
te muszą być zgodne z prawdą i właściwe. Jeżeli Odwiedzający poda w 
formularzu rejestracyjnym nieprawdziwe lub niedokładne informacje i na 
podstawie tych danych będzie w sposób nieuprawniony korzystać ze statusu
Użytkownika, w wyniku czego dojdzie do poniesienia szkód materialnych 
przez Spółkę, innych Użytkowników lub osoby trzecie, Odwiedzający 
odpowiada za wyrządzone szkody samodzielnie, bez udziału Spółki.

3.3 Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego Spółka 
ma prawo potwierdzić rejestrację Odwiedzającego, wysyłając potwierdzenie 
e-mailem na adres e-mail Odwiedzającego. Spółka zastrzega sobie prawo do
niezatwierdzenia rejestracji Odwiedzającego. Spółka uczyni tak szczególnie, 
choć nie wyłącznie, w sytuacji zagrożenia mienia albo innych praw Spółki, 
innych Odwiedzających, innych Użytkowników lub osób trzecich.

3.4 Po odesłaniu formularza rejestracyjnego zawierającego wszystkie wymagane
dane, a zarazem zawierającego dane prawdziwe i właściwe (zwanego dalej 
„poprawnie wypełnionym formularzem”), potwierdzeniu rejestracji przez 
Spółkę i uiszczeniu opłaty za usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem, 
Odwiedzający uzyskuje status Użytkownika. Warunkiem wysłania formularza 
rejestracyjnego jest wyrażenie zgody na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, tzw. „check box”.

3.5 Po potwierdzeniu rejestracji przez Spółkę na podstawie założenia, że 
formularz rejestracyjny został przez Odwiedzającego wypełniony poprawnie, 
Spółka założy Użytkownikowi Konto Użytkownika, którym Użytkownik może 
się posługiwać, korzystając z usługi, i prześle Użytkownikowi w formie 
ustalonej przez Spółkę dane dostępu, o ile będą one wygenerowane przez 
Spółkę; jeśli dane dostępu nie będą wygenerowane przez Spółkę, jako dane 
dostępu stosuje się nazwę Użytkownika i hasło wybrane przez Użytkownika. 



3.6 Prawo do korzystania z Konta Użytkownika ma wyłącznie Użytkownik, czyli 
osoba, która wypełniła i wysłała Spółce poprawnie wypełniony formularz, 
otrzymała od Spółki potwierdzenie rejestracji i uiściła opłatę za usługę. Jeżeli
Użytkownik przekaże dane dostępu do swojego Konta Użytkownika osobie 
trzeciej, samodzielnie i bez udziału Spółki ponosi konsekwencje 
ewentualnych szkód, poniesionych przez Spółkę, innego Użytkownika, 
Odwiedzającego lub osobę trzecią w związku z korzystaniem z usługi przez 
osobę trzecią.

3.7 Jeżeli Spółka stwierdzi, że istnieje uzasadniona obawa, że otrzymany 
formularz rejestracyjny nie jest poprawnie wypełnionym formularzem, 
Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o likwidacji 
Konta Użytkownika i nieodwracalnego usunięcia wszystkich treści 
Użytkownika poprzez usunięcie go z bazy danych. W takim wypadku Spółka 
nie odpowiada za ewentualną szkodę poniesioną przez osobę, która wysłała 
Spółce formularz rejestracyjny niespełniający wymogów poprawnie 
wypełnionego formularza.

3.8 Każdy z Użytkowników ma prawo wyłącznie do jednorazowej rejestracji i 
korzystania z usługi za pomocą jednego Konta Użytkownika; każde Konto 
Użytkownika jest powiązane z unikatowym numerem identyfikacji 
podatkowej (słow. DIČ) oraz numerem identyfikacyjnym (słow. IČO) 
przydzielanym przez Urząd Gospodarczy. W sytuacji, gdy zarejestrowany 
Użytkownik rejestruje się ponownie, dysponując już Kontem Użytkownika, 
Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej decyzji o usunięciu 
powstałych w ten sposób, zdublowanych Kont Użytkownika. Za ponowną 
rejestrację uważa się rejestrację osoby majątkowo lub personalnie 
powiązanej z osobą już zarejestrowaną. W takim przypadku, ponieważ 
działanie dotyczy jednego z warunków posiadania przez Użytkownika prawa 
do korzystania z usługi, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do 
odszkodowania za ewentualne szkody, które w związku z zaistniałą sytuacją 
poniesie. W przypadku powtórzenia powyższego działania, w którego efekcie
dojdzie do ponownej rejestracji i powstania zdublowanych Kont Użytkownika,
Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich Kont Użytkownika i 
treści Użytkownika, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do 
jakiegokolwiek odszkodowania.

3.9 Prawo do korzystania z Konta Użytkownika przysługuje wyłącznie 
Użytkownikowi lub agentowi nieruchomości zajmującemu się obsługą 
nieruchomości Użytkownika. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości 
przyjmuje się, że w przypadku, gdy Użytkownik współpracuje z innymi 
agencjami nieruchomości w systemie franczyzowym, Użytkownik nie ma 
prawa udostępnić swojego unikalnego Konta Użytkownika agentom 
nieruchomości współpracującym ze wspomnianymi agencjami 
nieruchomości, nawet jeżeli jednocześnie zajmują się oni obsługą 
nieruchomości Użytkownika, nie wolno mu też udostępnić swojego 
unikalnego Konta Użytkownika wspomnianym agencjom nieruchomości. 
Takie postępowanie stanowi znaczące naruszenie obowiązków Użytkownika 
wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych i Spółka 
zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do usunięcia każdego Konta 



Użytkownika i treści Użytkownika, przy czym ani Użytkownikowi, ani innym 
osobom nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.

3.10 Spółka ma prawo postąpić tak samo również w przypadku, gdy Użytkownik 
jako podmiot gospodarczy wykorzysta poprzez zamieszczenie ogłoszeń 
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W przypadku 
podejrzenia wystąpienia postępowania opisanego w powyższym zdaniu, 
Spółka wezwie Użytkownika do przedłożenia aktu własności danej 
nieruchomości, przedstawionej w ogłoszeniu. Jeśli osoba fizyczna nie będzie 
właścicielem danej nieruchomości, Spółka ma prawo usunąć ogłoszenie 
dotyczące tej nieruchomości.

3.11 Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej decyzji o zmianie sposobu 
rejestracji użytkowników w zgodzie z zawartością strony internetowej albo w 
związku z potrzebami Spółki, Odwiedzających, Użytkowników, lub osób 
trzecich i ochroną ich praw albo uzasadnionych interesów.

3.12 Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji i usunięcia treści 
Użytkownika z bazy danych również bez podania powodu.

3.13 W przypadku anulowania rejestracji Użytkownika Użytkownik przyjmuje do 
wiadomości i wyraża zgodę na to, że Spółka nie ma obowiązku usuwać 
wpisów w dyskusjach albo na forach.

4. ZAKRES USŁUGI ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI
4.1 Spółka udostępnia Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej 

usługę, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. O nieodpłatności świadczenia 
usługi i o czasie trwania świadczenia usługi nieodpłatnie decyduje 
jednostronnie Spółka.

4.2 Świadcząc usługę, Spółka stwarza Użytkownikowi warunki do zamieszczania 
ogłoszeń w celu wykonania obrotu nieruchomościami w ramach aktualnej 
oferty Spółki, udostępnionej do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej.

4.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w sytuacji, 
gdy zwróci się do Spółki organ władzy publicznej w związku z prowadzonym 
postępowaniem cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, karnym lub 
innym, Spółka ma obowiązek udostępnić mu wszystkie informacje, którymi 
dysponuje, a udzielenie tych informacji nie może być uznane za naruszenie 
obowiązków Spółki wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach 
Handlowych.

4.4 Spółka zastrzega sobie prawo do świadczenia usługi za darmo.
4.5 Spółka ma obowiązek zabezpieczyć świadczenie usługi w sposób ciągły w 

czasie jej trwania, a więc bez awarii lub innych zakłóceń. Przerwanie 
świadczenia usługi w wyniku okoliczności wyłączających odpowiedzialność 
Spółki zgodnie z art. 6 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie 
stanowi naruszenia obowiązków przez Spółkę. Naruszenia obowiązków 
Spółki nie stanowi również zawieszenie świadczenia usługi z powodu 
interwencji serwisowych Spółki.

4.6 Spółka ma obowiązek wykonać wszystkie czynności mające na celu 
zapobieżenie poniesieniu przez Odwiedzającego lub Użytkownika szkody 
majątkowej, których Użytkownik może od niej obiektywnie oczekiwać ze 
względu na charakter usługi oraz gospodarcze i ekonomiczne zaplecze 
Spółki. Spółka nie odpowiada za szkody majątkowe poniesione przez 



Odwiedzającego lub Użytkownika w wyniku naruszenia przez nich ich 
obowiązków.

4.7 W przypadku, gdy dojdzie do zmiany sytuacji, która będzie mieć wpływ na 
świadczenie Użytkownikowi usługi, Spółka zobowiązuje się do 
poinformowania o tej sytuacji Użytkowników, których dana zmiana dotyczy, 
bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail, jeśli Spółka będzie dysponować 
adresem e-mail Użytkownika, bądź pisemnie na adres zamieszkania lub 
prowadzenia działalności gospodarczej, które Użytkownik podaje Spółce w 
poprawnie wypełnionym formularzu w procesie rejestracji Użytkownika; w 
przypadku, gdy dojdzie do zmiany danych po stronie Użytkownika, a 
Użytkownik nie poinformuje o tym fakcie Spółki, w wyniku czego Spółka nie 
będzie mogła wywiązać się z opisanego w tym punkcie zobowiązania, Spółka
nie odpowiada za szkodę, którą może ponieść Użytkownik w wyniku 
nieotrzymania informacji.

4.8 Pozostałe prawa i obowiązki Spółki są wskazane w innych postanowieniach 
niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. 

4.9 Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej decyzji o uzupełnieniu lub 
zmianie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, o ile będzie tego 
wymagać ochrona praw albo uzasadnionych interesów Spółki, 
Odwiedzających, Użytkowników lub osób trzecich.

4.10 W przypadku, gdy Użytkownik naruszy którekolwiek ze swoich istotnych 
zobowiązań wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych 
albo powtórnie naruszy mniej znaczące obowiązki wskazane w niniejszych 
Ogólnych Warunkach Handlowych, Spółka ma prawo do jednostronnej 
decyzji o usunięciu jego Konta Użytkownika i nieodwracalnego usunięcia 
treści Użytkownika z bazy danych; w takim przypadku Spółka nie odpowiada 
za ewentualną szkodę, którą poniesie Użytkownik w związku z usunięciem 
jego Konta Użytkownika i treści Użytkownika. W takim przypadku Spółka 
zastrzega sobie również prawo alternatywy w postaci uniemożliwienia 
Użytkownikowi korzystania z jego Konta Użytkownika na czas określony 
przez Spółkę.

4.11 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka będzie przetwarzać dane 
Użytkownika do celów wewnętrznej ewidencji Użytkowników usługi oraz na 
potrzeby realizacji pozostałych usług oferowanych przez Spółkę, i wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z właściwymi 
przepisami ustawy nr 428/2002 Dz. U. o ochronie danych osobowych.

4.12 W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że wszystkie 
informacje o działaniach Użytkownika zarejestrowane przez Spółkę, w 
szczególności informacje o liczbie i czasie logowania do Konta Użytkownika, 
o identyfikacji adresu IP, którego Użytkownik użył do wejścia na Konto 
Użytkownika, są wyłączną własnością Spółki i ma ona prawo rozporządzać 
nimi w stosunku do osób trzecich.

4.13 Spółka zastrzega sobie prawo do umieszczenia na zdjęciu, zamieszczonym 
na stronie internetowej w treściach Użytkownika, znaku wodnego z 
oznaczeniem adresu domeny strony internetowej lub logo Spółki.

4.14 Reklamacje przyjmowane są na adres e-mail: suport@topreality.sk lub za 
pośrednictwem poczty na adres: Topreality.sk s.r.o., Kmeťova 18, 915 01 
Nowe Miasto nad Wagiem, lub telefonicznie: 032 771 4225. 

mailto:suport@topreality.sk


5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
5.1 Użytkownik ma wszystkie obowiązki  Odwiedzającego wskazane w art. 2 

niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Zarazem Spółka ma w 
stosunku Użytkownika takie same prawa jak w stosunku do Odwiedzającego.

5.2 Użytkownik ma prawo posługiwać się Kontem Użytkownika, by móc 
korzystać z usług. Zamieszczając ogłoszenie, Użytkownik jest zobowiązany 
do postępowania w taki sposób, by chęć zakupu lub oferta sprzedaży były 
jasno określone, bez żadnych wątpliwości i jakichkolwiek informacji 
promocyjnych; nazwa Użytkownika nie stanowi informacji promocyjnej.

5.3 Użytkownik ma obowiązek postępować tak, by nie doszło do 
nieuprawnionego wejścia na jego Konto Użytkownika przez osobę, która nie 
ma uprawnień do takiego logowania; w szczególności jest zobowiązany do 
podjęcia wszelkich działań, służących zapobieżeniu wycieku informacji na 
temat nazwy Użytkownika i hasła dostępu, w przeciwnym razie ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody, które w wyniku tego faktu poniesie Spółka, inny
Użytkownik, Odwiedzający lub osoba trzecia.

5.4 Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że istnieje zagrożenie naruszenia praw Spółki, 
Użytkownika, innych Użytkowników, Odwiedzających lub osób trzecich, ma 
obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Identyczny 
obowiązek ma Użytkownik w sytuacji, gdy dowie się o już istniejącym 
naruszeniu praw osób wymienionych w niniejszym punkcie.

5.5 Użytkownik ma prawo do pobierania konkretnych treści udostępnionych 
przez Spółkę oraz rejestrowania na nośniku danych udostępnionych przez 
Spółkę ogłoszeń nieruchomości Użytkownika jako treści Użytkownika.

5.6 Użytkownik ma prawo przechowywać treści Użytkownika w bazie danych 
wyznaczonej przez Spółkę na czas określony przez Spółkę. Użytkownik ma 
obowiązek na własny koszt przygotować treści, w szczególności zdjęcia, by 
miał prawo posłużyć się nimi, korzystając z usługi. Użytkownik ma prawo 
zwrócić się do Spółki z prośbą o natychmiastowe usunięcie Konta 
Użytkownika lub treści Użytkownika, a Spółka po otrzymaniu takiej prośby 
bezzwłocznie usunie jego Konto Użytkownika i trwale usunie wszystkie dane 
składające się na treści Użytkownika. Spółka nie pobiera żadnych opłat za 
usunięcie treści Użytkownika. Spółka ma prawo odmówić usunięcia treści 
Użytkownika, jeżeli w efekcie takiego działania doszłoby to strat 
majątkowych lub naruszenia praw Spółki, innych Odwiedzających, innych 
Użytkowników lub osób trzecich.

5.7 Użytkownik ma prawo w taki sposób korzystać z zawartości strony 
internetowej, by mógł w pełni korzystać z usługi. Spółka na takie korzystanie
z zawartości strony internetowej wyraża zgodę, obowiązującą na terenie 
Słowacji przez czas trwania stosunku prawnego między Spółką a 
Użytkownikiem; powyższe postanowienie nie wpływa na obowiązki 
Użytkownika wskazane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

5.8 Użytkownikowi nie wolno importować na stronę internetową żadnych 
ogłoszeń przy użyciu oprogramowania eksport-import bez uprzedniej 
pisemnej zgody Spółki.

5.9 Użytkownikowi nie wolno przeprowadzać działań mających na celu 
ograniczenie lub wyłączenie nośników reklamy (bannery, linki, obrazki itp.), 
znajdujących się na stronie internetowej. Użytkownik wyraża jednocześnie 



zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych i reklamowych 
związanych z usługą Spółki.

5.10 W celu uniknięcia wątpliwości odnośnie obowiązków Użytkownika ustanawia 
się następujące obowiązki, wynikające z dotychczasowego doświadczenia 
Spółki w prowadzeniu strony internetowej:
a) Użytkownikowi korzystającemu z usługi nie wolno zachowywać się wbrew

powszechnie obowiązującym przepisom słowackim albo wbrew ogólnie 
przyjętej moralności, czyli publikować obraźliwych, obscenicznych, 
pornograficznych lub niezgodnych z prawem poglądów, zdjęć, ilustracji 
(audio lub wideo), tekstów lub słów. Użytkownik ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za treści swoich ogłoszeń i kształt reklam. Spółka nie 
może kontrolować i nie ponosi odpowiedzialności za treść 
poszczególnych ogłoszeń i kształt reklam Użytkownika. Spółka zastrzega 
sobie prawo do uchylenia, ewentualnie całkowitego zablokowania 
dostępu Użytkownika do usług oferowanych za pośrednictwem strony 
internetowej, jeżeli dojdzie z jego strony do naruszenia niniejszego 
punktu. Użytkownik ponosi bezpośrednią odpowiedzialność prawną za 
ilustracje, zdjęcia i tekst, który publikuje na stronie internetowej;

b) Jeżeli Użytkownik naruszy jakąkolwiek z części niniejszych Ogólnych 
Warunków Handlowych i jego ogłoszenie nie będzie działać lub zostanie 
całkowicie usunięte, nie ma prawa domagać się odszkodowania lub 
reklamy, bądź udostępnienia innej widocznej powierzchni strony 
internetowej;

c) Użytkownik nie może zabraniać innym Użytkownikom udziału w dyskusji 
na serwerze, ani jej zakłócać. Użytkownikowi nie wolno nękać innych 
Użytkowników;

d) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu praw 
autorskich lub innego wynagrodzenia za wpisy udostępniane publicznie 
na stronie internetowej;

e) Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie ponosi odpowiedzialność za 
swoje wpisy i wyraża zgodę na niekorzystanie z usługi świadczonej za 
pośrednictwem strony internetowej w celach, będących niezgodnymi z 
obowiązującymi powszechnie słowackimi przepisami prawa. Spółka nie 
ponosi odpowiedzialności za treść wpisów, dyskusji i zdjęć, nie 
odpowiada również za naruszanie przez Użytkownika praw własności 
intelektualnej ani innych praw;

f) Użytkownik nie może logować się ani podejmować prób zalogowania do 
korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem strony internetowej 
jako inny Użytkownik. Nie może również w żaden inny sposób szkodzić 
pozostałym Użytkownikom lub innymi osobom;

g) Użytkownik nie może zarejestrować się więcej niż jeden raz i nie może 
korzystać z więcej niż jednego Konta Użytkownika z unikalnym kodem 
dostępu. Przy rejestracji Użytkownika jako osoby fizycznej – 
niewykonującej działalności gospodarczej, w danych kontaktowych nie 
może być podany identyczny numer telefonu lub adres e-mail, jak na 
innym Koncie Użytkownika. Zabrania się nadużywania prywatnych 
ogłoszeń do reklamowania osób prawnych, agencji nieruchomości lub 
innych pośredników. W przypadku, gdy Spółka stwierdzi naruszenie 



powyższych zobowiązań, ma prawo odebrać Użytkownikowi wszystkie 
prawa Użytkownika i ma prawo odmówić mu lub osobie powiązanej z nim
majątkowo lub personalnie ponownej rejestracji;

h) Użytkownik, który rejestruje się jako osoba fizyczna niewykonująca 
działalności gospodarczej ma prawo reklamować jedynie własne 
nieruchomości i to w celach niekomercyjnych, co oznacza, że Użytkownik
jako prywatny ogłoszeniodawca to osoba fizyczna sprzedająca swoje 
prywatne mienie. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zamieszczone 
ogłoszenie nie ma charakteru prywatnego, Użytkownik na wezwanie 
Spółki ma obowiązek przedstawić Spółce akt własności danej 
nieruchomości w terminie wyznaczonym przez Spółkę. W przeciwnym 
wypadku Spółka może zablokować Użytkownikowi dostęp do jego konta 
bez powiadomienia go o tym albo przenieść Użytkownika, o ile wyrazi na 
to zgodę, do działu ogłoszeń komercyjnych. Ewentualne zasoby, którymi 
Użytkownik dysponuje na swoim koncie, również zostaną przeniesione. 
Użytkownik jako osoba fizyczna, niewykonująca działalności gospodarczej
(prywatny ogłoszeniodawca), wyraża zgodę na to, że jego nieaktywne 
ogłoszenia są widoczne dla wszystkich agencji nieruchomości, które mają
aktywną reklamę na stronie internetowej topreality.sk, zatem przyjmuje 
do wiadomości i zgadza się na to, by osoby te mogły się z nim 
kontaktować;

i) Użytkownik, korzystając z jednego Konta Użytkownika, nie może dodawać
dublujących się ogłoszeń;

j) Bez uprzedniej pisemnej zgody i wiedzy Spółki Użytkownik nie może 
importować i eksportować na stronę internetową ogłoszeń pochodzących
z jakiegokolwiek systemu, strony lub programu;

k) Użytkownik musi w zamieszczanej ofercie w sposób jasny przedstawić, 
jakiej nieruchomości ona dotyczy, i nie może zamieszczać w swoim 
ogłoszeniu powszechnych informacji o charakterze reklamowym;

l) Użytkownik nie może w żaden sposób szkodzić Spółce i jej dobremu 
imieniu. Użytkownikowi nie wolno reklamować na serwerze usług innych 
osób, które stanowią bezpośrednią lub pośrednią konkurencję dla Spółki;

m) Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Użytkownik nie może zamieszczać 
ogłoszeń komercyjnych (w szczególności reklama firm itp.), ogłoszeń 
niezwiązanych ze sprzedażą, kupnem, dzierżawą, wymianą lub aukcją już
istniejących nieruchomości (działalność budowlana, projekt „pod klucz” 
itp.);

n) Użytkownik nie może w swoim ogłoszeniu udostępniać oferty innego 
Użytkownika bez pisemnej zgody danego Użytkownika, którego ofertę 
udostępnia;

o) Użytkownik nie może na prywatnych zdjęciach prezentować logo agencji 
nieruchomości lub innej firmy, lub innej osoby. Użytkownikowi nie wolno 
też zamieścić na stronie internetowej zdjęć, które są niezgodne z 
dobrymi obyczajami lub powszechnie obowiązującymi na Słowacji 
przepisami prawa, w tym zdjęć erotycznych lub pornograficznych. 
Powyższe zasady dodawania zdjęć dotyczą wszystkich zdjęć, które 
Użytkownik zamieszcza na stronie internetowej, w szczególności w swoim
profilu, w ogłoszeniach, w albumach.



5.11 W przypadku, gdy Spółka może obiektywnie domniemywać, że Użytkownik w
ramach korzystania z usługi zapisuje w bazie danych wyznaczonej przez 
Spółkę dane (szczególnie ogłoszenia), niezwiązane z realizowaniem obrotu 
nieruchomości lub naruszające prawa Spółki, innych Użytkowników, innych 
Odwiedzających lub osób trzecich, lub są niezgodne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującymi na Słowacji, Spółka ma prawo do 
jednostronnej decyzji o nieodwracalnym usunięciu wszystkich treści 
Użytkownika z bazy danych. Przed przystąpieniem do likwidacji Konta 
Użytkownika i nieodwracalnym usunięciem treści Użytkownika Spółka może 
powiadomić Użytkownika o swoim zamiarze. W takim przypadku Spółka nie 
ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą w efekcie podjętych działań może
ponieść Użytkownik.

6. OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1 Okoliczności wyłączające odpowiedzialność Spółki w rozumieniu niniejszych 

Ogólnych Warunków Handlowych to takie wyjątkowe i nieuniknione 
wydarzenia lub okoliczności wraz z bezpośrednimi następstwami, które 
znajdują się poza kontrolą Spółki i uniemożliwiają jej lub bezpośrednio 
wpływają na poprawną i pełną realizację zobowiązań wskazanych w 
niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych. Do wydarzeń takich należą w 
szczególności, ale nie wyłącznie, klęski żywiołowe, wojna, sabotaż, ataki 
terrorystyczne, blokada, pożar, strajk, epidemia, błąd podwykonawcy itp. Te 
same skutki prawne może mieć zmiana powszechnie obowiązującego prawa,
jeżeli w zasadniczy sposób wpłynie to na sprawną kontynuację stosunków 
prawnych regulowanych przez niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i nie 
będzie istniała opłacała ekonomicznie alternatywa.

7. ZAPOBIEGANIE SZKODOM I WYPŁATA ODSZKODOWANIA
7.1 Spółka, Odwiedzający i Użytkownik mają obowiązek przykładać szczególną 

uwagę do zapobiegania szkodom, a w szczególności do ogólnej prewencji 
powstawania szkód. Odwiedzający i Użytkownik mają obowiązek 
poinformować Spółkę u przeszkodach, które uniemożliwiają im lub będą 
utrudniać wypełnianie obowiązków wskazanych w niniejszych Ogólnych 
Warunkach Handlowych oraz skutki ich niewypełnienia. Informacja ta musi 
być przekazana bez zbędnej zwłoki zaraz po tym, kiedy zobowiązana strona 
dowiedziała się o przeszkodzie albo – przy należytej staranności – mogła się 
dowiedzieć.

7.2 Każda strona stosunku prawnego ma prawo do odszkodowania za szkodę 
poniesioną w wyniku naruszenia obowiązków przez inną stronę stosunku 
prawnego z wyjątkiem sytuacji, w której odpowiedzialność jest wyłączona na
mocy niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

7.3 W przypadku, gdy dojdzie do okoliczności wyłączających odpowiedzialność 
Spółki, Spółka ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tych 
okolicznościach w formie pisemnej Użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
8.1 Strony stosunku prawnego wskazane w niniejszych Ogólnych Warunkach 

Handlowych zobowiązują się podjąć wszelkie dostępne działania w celu 



rozwiązania jakichkolwiek nieporozumień i sporów, które mogą powstać w 
wyniku niedopełniania obowiązków przez daną stronę i zaistniałą sytuację 
rozwiązywać polubownie. Spory, które mogłyby wyniknąć z 
nieprzestrzegania obowiązków wskazanych w niniejszych Ogólnych 
Warunkach Handlowych będą przedmiotem postępowania przed właściwymi 
sądami Słowacji.

9. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRAWNEGO
9.1 Strony stosunku prawnego mogą zdecydować o jego rozwiązaniu na mocy 

odrębnej umowy.
9.2 Spółka ma prawo do jednostronnej decyzji o rozwiązaniu stosunku prawnego

na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują od dnia udostępnienia ich 

do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej.


