Rozsah prístupu k službám Portálu podľa typu konta
Táto príloha k Všeobecným podmienkam používania zobrazuje jednotlivý rozsah prístupu k službám
Portálu v závislosti od typu konta Užívateľa.

1.

Neregistrovaný užívateľ

Môže pridať ponuku na 28 dní zadarmo.
7 dní pred koncom platnosti bude užívateľ upozornený, že bude jeho ponuka vymazaná.
Táto informácia bude obsahovať tri možnosti:
Užívateľ môže inzerát ihneď vymazať (napríklad, ak svoju ponuku už predal).
Užívateľ môže svoju ponuku po uplynutí danej doby zadarmo pridať znova.
Užívateľ si môže svoju ponuku predĺžiť na ďalších 28 dní pomocou SMS v tvare SOWO na číslo
8844 v hodnote 1.30€ (ponuka sa obnoví s celým svojím obsahom a bude zároveň zvýhodnená
na 7 dní).

2.

Registrovaný užívateľ a registrovaný obchodník

Registrácia je úplne zdarma, a získavajú sa ňou určité výhody.
Každý registrovaný užívateľ môže pridať neobmedzene veľa inzerátov na 28 dní zadarmo (pričom
celková veľkosť na disku nesmie prekročiť kapacitu 1.8GB.
7 dní pred koncom platnosti bude užívateľ upozornený, že bude jeho ponuka vymazaná.
Táto informácia bude obsahovať tri možnosti:
Užívateľ môže inzerát ihneď vymazať (napríklad, ak svoju ponuku už predal).
Užívateľ môže svoju ponuku po uplynutí danej doby zadarmo pridať znova.
Užívateľ si môže svoju ponuku predĺžiť na ďalších 28 dní pomocou SMS v tvare SOWO na číslo
8844 v hodnote 1.30€ (ponuka sa obnoví s celým svojím obsahom a bude zároveň zvýhodnená
na 7 dní).
Každý registrovaný užívateľ má vytvorený profil, kde si môže spravovať svoju ponuku na jednom mieste.
Vo svojom profile si nastavuje profilový obrázok, vie si nastaviť odosielanie upozornení, e-mail,
informácie o sebe, mobil, adresu, webovú stránku, ičo, dič, názov firmy alebo ďalšie údaje. Prípadne si
vie kedykoľvek zmeniť svoje prihlasovacie heslo.
Môže nastaviť, či sa niektoré údaje v jeho profile (mesto, tel. číslo, webová stránka, prípadne IČO, DIČ)
budú zobrazovať len pre prihlásených užívateľov, alebo pre všetkých návštevníkov portálu.
Môže deaktivovať svoj profil (keď si ho deaktivuje, tak sa nebude on a jeho ponuka nikde na webe
zobrazovať s výnimkou súkromných správ, kde si daný človek písal s iným registrovaným užívateľom).
Môže využívať interné súkromné správy s ostatnými registrovanými užívateľmi. Platí prísny zákaz pre
odosielanie správ, ktoré môžu byť vyhodnotené administrátorom stránok ako SPAM. Ďalej je zakázané
odosielanie správ, ktoré sú v rozpore so Všeobecnými podmienkami používania.
Môže prijímať a odosielať hodnotenia ostatným registrovaným užívateľom.
Užívateľov profil môže byť nahlásený iným užívateľom, kde každé nahlásenie podlieha prevereniu
administrátorom a bude sa ďalej riešiť. Nahlásený profil môže byť kedykoľvek zablokovaný
administrátorom a to bez udania dôvodu.
Svoje ponuky si môže registrovaný užívateľ označiť štítkom (napríklad: môže poslať žiadosť o priradenie
štítku Remeselník, kde napíše pár viet o tom, prečo by mal dostať daný štítok ) – po schválení

administrátorom mu bude priradený. Administrátor si vyhradzuje právo žiadosť o štítok zamietnuť a to
bez udania dôvodu.
Každý registrovaný užívateľ môže získať prístup k platenej službe Zvýhodnený profil.
Zvýhodnený profil je doplnková služba, ktorá poskytuje určité výhody oproti bežnej registrácie:
Ponuky sa budú zobrazovať na neobmedzene dlhú dobu, až pokiaľ ich sám autor ponuky
nevymaže, respektíve mu neskončí platnosť tejto služby.
Možnosť vytvorenia vlastných kategórií vo svojom profile, kde si užívateľ môže celú ponuku
roztriediť podľa vlastného uváženia.
Svoje ponuky si môže označiť ako „nové, nepoužívané“ .
Zobrazenie celej ponuky na vlastnej www stránke. Užívateľ môže podľa jednoduchej
implementácii zobraziť svoju ponuku spolu s kategóriami a základnými informáciami z profilu na
svojej vlastnej www stránke.
Administrátor portálu môže podľa vlastného uváženia podporiť užívateľov so službou
Zvýhodnený profil pomocou platenej Google alebo Facebook reklamy.
2 týždne pred skončením platnosti tejto služby sa automaticky odosiela e-mail s upozornením
o blížiacom sa ukončení služby. Užívateľ sa môže kedykoľvek rozhodnúť predĺžiť platnosť tejto
služby o ďalšie obdobie a to podľa aktuálneho cenníka. Pokiaľ užívateľ nepredĺži túto službu
včas, celá jeho ponuka sa presunie do karantény na určité obdobie a užívateľ automaticky
stráca výhody tejto služby. V období karantény sa jeho ponuka nebude zobrazovať a po určitom
čase v prípade nezaplatenia sa automaticky zmaže úplne bez nároku na obnovenie.

