OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBY WEBHOSTINGU
OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o. pre služby Webhostingu (platné od 1.3.2016) (ďalej len
„Obchodné podmienky“) - dohodnuté ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MEDIATEL, spol. s
r.o. V uvedených ustanoveniach tieto obchodné podmienky rozširujú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
MEDIATEL, spol. s r.o. prípadne majú pred ich ustanoveniami prednosť ako podmienky špeciálne.

Článok 1. - Vymedzenie pojmov
1. Poskytovateľ - poskytovateľom Služby je spoločnosť MEDIATEL spol. s r. o., so sídlom Miletičova 21,
821 08 Bratislava, IČO 35859415, DIČ: 2021728258, IČ DPH: SK2021728258 zapísaná v obchodnom
reg. Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 28991/B.
2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľom Služby je spoločnosť Webglobe - Yegon, s.r.o., so sídlom Stará
Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO 36306444, DIČ: 2020114987, IČ DPH: zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 59027/B.
3. Užívateľ - Užívateľom sa rozumie akákoľvek právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba, ktorá si
služby webhostingu objednala.
4. Služba „Webhosting“ je služba, ktorá Užívateľovi umožňuje umiestniť a prevádzkovať domény
spolu s priestorom na serveri. Súčasťou služby „Webhosting“ je spravidla aj služba „Elektronickej
pošty“.
5. Služba „Elektronickej pošty“ je služba spočívajúca v umožnení Užívateľovi vytvoriť určitý počet emailových schránok, aliasov, ako aj doménového koša, presmerovanie elektronickej pošty a prístup
k elektronickej pošte prostredníctvom web rozhrania, protokolu POP3 alebo IMAP.
6. Službou „Registrácia domény“ druhej úrovne sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo
vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu vlastníckeho práva alebo užívateľského práva k
doménovému menu (ďalej len ako „doména“) pre Užívateľa (registrácia domény v mene a na účet
Užívateľa alebo v mene a na účet Poskytovateľa s prednostným užívacím právom pre Užívateľa).
Vlastníckym právom k doméne sa rozumie oprávnená držba domény podľa príslušných pravidiel a
podmienok správcu generickej alebo národnej internetovej domény prvej úrovne (ďalej len
„správca domény“). Prednostným užívacím právom k doméne sa rozumie právo užívať doménu na
základe zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom spôsobom podľa
týchto OP, kde Poskytovateľ je držiteľom dojednanej domény a Užívateľ má prednostné právo,
spočívajúce najmä v práve dávať Poskytovateľovi pokyny na nakladanie s doménou, prevádzkovať
webové stránky na doméne, určiť smerovanie domény na menné servery, požiadať o prevod
domény na Užívateľa alebo tretiu osobu a povinnosť platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie
Služby.
7. Zmluvné strany - zmluvnými stranami sú Poskytovateľ a Užívateľ.
8. Neobmedzeným počtom e-mailových schránok sa rozumie počet e-mailových schránok
zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu. Na požiadanie Užívateľa môže Poskytovateľ
zvýšiť maximálny počet e-mailových schránok bez dodatočného navýšenia Ceny alebo s
dodatočným navýšením Ceny s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky
zariadení Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.
9. Neobmedzeným dátovým prenosom sa rozumie tok dát smerujúcich na doménu v držbe alebo
užívaní Užívateľa zo siete Internet alebo z domény v držbe alebo užívaní Užívateľa smerom do siete
Internet a tok dát v kapacite zodpovedajúci bežnému užívateľskému štandardu pre konkrétny typ
Užívateľa s prihliadnutím na možnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov.
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10. Warezom sa rozumie nelegálne nadobudnutý alebo ponúkaný softvér alebo dátový súbor
obsahujúci dielo chránené právnymi predpismi na ochranu duševného vlastníctva alebo
priemyselného vlastníctva (napr. knihy, filmy, hudbu), nelegálne nadobudnuté alebo ponúkané
prístupové práva na využitie softvéru či návody na nelegálne získanie softvéru alebo iných dát.
11. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov
poskytovaných v rámci Služby. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred
stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi,
spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. K cene je účtovaná príslušná sadzba dane z
pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.
12. Aktivácia Služby označuje taký úkon Prevádzkovateľa, ktorým dôjde k funkčnému sprístupneniu
Služby prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní Užívateľovi reálne využívanie Služby.
13. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.
14. Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Prevádzkovateľa, ktorý dočasne znemožní
Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito OP.
15. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto OP
Poskytovateľa.

Článok 2. - Popis služieb
1. Služba „Webhosting“ je služba, ktorá Užívateľovi umožňuje umiestniť a prevádzkovať domény
spolu s priestorom na doménovom hostiteľskom serveri. Súčasťou služby „Webhosting“ je spravidla
aj služba „Elektronickej pošty“. Tieto služby sa môžu poskytovať i každá samostatne.
2. Služba „Elektronickej pošty“ je služba spočívajúca v umožnení Užívateľovi vytvoriť určitý počet emailových schránok, aliasov, ako aj doménového koša, presmerovanie elektronickej pošty a prístup
k elektronickej pošte prostredníctvom web rozhrania, protokolu POP3 alebo IMAP.
3. Službou „Registrácia domény“ druhej úrovne sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo
vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu vlastníckeho práva alebo užívateľského práva k
doménovému menu (ďalej len ako „doména“) pre Užívateľa (registrácia domény v mene a na účet
Užívateľa alebo v mene a na účet Poskytovateľa s prednostným užívacím právom pre Užívateľa).
Vlastníckym právom k doméne sa rozumie oprávnená držba domény podľa príslušných pravidiel a
podmienok správcu generickej alebo národnej internetovej domény prvej úrovne (ďalej len
„správca domény“). Prednostným užívacím právom k doméne sa rozumie právo užívať doménu na
základe zmluvy (objednávky), uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom spôsobom podľa
týchto OP, kde Poskytovateľ je držiteľom dojednanej domény a Užívateľ má prednostné právo,
spočívajúce najmä v práve dávať Poskytovateľovi pokyny na nakladanie s doménou, prevádzkovať
webové stránky na doméne, určiť smerovanie domény na menné servery, požiadať o prevod
domény na Užívateľa alebo tretiu osobu a povinnosť platiť Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie
Služby.

Článok 3. - Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy
1. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi diskový
priestor na umiestnenie a prevádzkovanie webovej stránky, prevádzkovanie servera elektronickej
pošty, registrácia domény druhej úrovne u národného alebo nadnárodného registrátora v mene a
na účet Užívateľa alebo v mene Poskytovateľa, na účet Užívateľa s prednostným užívacím právom
Užívateľa a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu
Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto OP.
2. Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať
práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto OP.
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Článok 4. - Práva a povinnosti Prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ umožní Užívateľovi využiť svoj server a programové vybavenie na prevádzku
virtuálneho internetového servera v rozsahu uvedenom v objednávke. Server Prevádzkovateľa je
umiestnený v housingovom centre tretej osoby. V súvislosti s poskytovaním webhostingových
služieb a služieb elektronickej pošty je Prevádzkovateľ povinný dohliadať na funkčnosť servera.
Ďalej je povinný pravidelne aktualizovať programové vybavenie servera, z hľadiska funkčnosti aj
bezpečnosti servera.
2. Webhostingové služby a služby elektronickej pošty nie je povinný Prevádzkovateľ poskytovať v
prípade, že ich poskytovaniu bránia problémy na strane Užívateľa alebo na strane tretích osôb.
Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky v dodávke
elektrickej energie a za výpadky dátovej siete housingového centra. Prevádzkovateľ sa zaväzuje
vykonávať kroky na eliminovanie výpadkov v poskytovaných službách. V súvislosti s tým je
Prevádzkovateľ oprávnený vykonávať plánované odstávky poskytovaných služieb s cieľom kontroly,
údržby či výmeny hardware, prípadne nastavenia alebo aktualizácie programového vybavenia
serveru (ďalej len "odstávka služieb"). Pokiaľ to charakter odstávky dovoľuje, bude vykonaná vo
večerných a nočných hodinách tak, aby čo najmenej ovplyvnila funkčnosť poskytovaných služieb.
Prevádzkovateľ o plánovaných odstávkach vopred informuje na svojej webovej stránke, prípadne emailom vopred upozorní priamo dotknutých zákazníkov.
3. Neobmedzený mesačný prenos dát znamená prenos dát medzi doménou Užívateľa a sieťou
Internet, v množstve výrazne neprekračujúcom bežné využitie služby u iných zákazníkov
Prevádzkovateľ a zároveň takýto prenos dát negatívne neovplyvňuje stabilitu služieb
Prevádzkovateľa.
4. Neobmedzený webhosting - diskový priestor na zdielanom webhostingu má vždy definovanú
veľkosť (podľa zvyčajných požiadaviek zákazníkov Prevádzkovateľa). Na základe požiadavky
zákazníka môže Prevádzkovateľ bezplatne zväčšiť diskový priestor vyhradený pre konkrétnu
doménu. Prevádzkovateľ môže odmietnuť zväčšenie diskového priestoru, alebo môže priestor
zväčšiť podľa svojho uváženia, v záujme zachovania stability poskytovaných služieb pre všetkých
zákazníkov.
5. Neobmedzený počet domén – počet domén zodpovedajúci zvyčajnému využívaniu zdielaných
webhostingových služieb zákazníkmi Prevádzkovateľa. Na základe požiadavky Užívateľa môže
Prevádzkovateľ tento limit zvýšiť, s ohľadom na zachovanie stability poskytovaných služieb pre
všetkých zákazníkov.
6. Multihostingovú službu môže využívať len doména registrovaná prostredníctvom Prevádzkovateľa.
V prípade existujúcej domény je potrebné ju preregistrovať / previesť k Prevádzkovateľovi.

Článok 5. - Práva a povinnosti Užívateľa
1. Užívateľ je oprávnený najmä:
a) využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto OP, v
ich využívaní nebyť nijako rušený
b) žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia
Prevádzkovateľom, o vrátenie ktorej Užívateľ požiada Poskytovateľa najneskôr do jedného
mesiaca od prerušenia poskytovania Služby;
c) na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na
kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom
predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a
očakávateľné;
2. Užívateľ je povinný najmä:
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a) na zariadeniach Poskytovateľa neumiestňovať:
 erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videá atď.);
 obsah nabádajúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti,
propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie;
 dáta obsahujúce warez alebo odkazujúce na servery so zameraním na warez alebo
podobným zameraním;
 download servery;
 nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja a poskytovania tretím
osobám;
 chat servery;
 servery zameriavajúce sa na šírenie nevyžiadanej pošty (tzv. spamu);
 servery preťažujúce databázové systémy
 servery obsahujúce nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3,
mpeg, avi);
 servery nadmerne zaťažujúce linku;
 servery porušujúce autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva;
 akékoľvek servery, ktoré sa i čiastočne dajú zaradiť do vyššie uvedených kategórií;
 dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo
dobré mravy.
b) platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb
podľa Zmluvy, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného
Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme;
c) neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
d) nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov
Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb;
e) využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a
návodmi Poskytovateľa.
3. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005
Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného
zákona.

Článok 6. - Trvanie a zánik Zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú (12 mesiacov), pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.
2. Zmluva zaniká:
a. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b. písomnou dohodou zmluvných strán,
c. odstúpením od Zmluvy,
d. výpoveďou,
e. zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.
3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
a. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto
VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnú vadu sa považuje
taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby po čas dlhší ako 0,4% v príslušnom zúčtovacom
období;
b. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto OP,
alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami;
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4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
a. sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako
nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie
oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
b. Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená
správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,
c. Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 5., odseku 5.2. písm. a) až
c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto OP;
d. Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu
poskytol,
e. Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje
práva tretích osôb.
5. Odstúpenie Užívateľa je možné vykonať písomným oznámením Poskytovateľovi alebo telefonicky
na telefónnom čísle Infolinky + 421 2 501 02 888. Užívateľ súhlasí s tým, že telefonické hovory na
zákazníckych linkách (vrátane Infolinky: + 421 2 501 02 888) sú automaticky nahrávané a
uchovávané z dôvodu zabezpečenia kvality služieb alebo iných dôvodov, zároveň súhlasí s použitím
týchto záznamov ako dôkazu v prípade reklamácie alebo sporu. Zvukový záznam sa vyhotovuje až
po zaznení hlásky o zázname. Ak volajúca strana nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu,
mala by po zaznení hlásky ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa na Poskytovateľa iným vhodným
spôsobom. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že odstúpenie od Zmluvy
telefonicky oznámené Užívateľom Poskytovateľovi na inom telefónnom čísle ako je telefónne číslo
Infolinky + 421 2 501 02 888 nie je platným odstúpením od Zmluvy a nemá za následok ukončenie
Zmluvy.
6. Odstúpenie Poskytovateľa od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy Poskytovateľom Užívateľovi. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu
porušenia čl. 5, bod 5.2, písm. a), b) a bodu 6.4. písm. c) až e) tohto článku OP, kde sa na platnosť
odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným
spôsobom (e-mail, fax, sms správa).
7. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej
zmluvnej strane.
8. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné
strany dohodnú inak.
9. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

Článok 7. - Cena za Službu a platobné podmienky
1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa cien v aktuálne platnom cenníku.
2. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s
rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie.
3. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi.
4. Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet
Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne
nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa,
inak je Užívateľ v omeškaní.

Článok 8. - Ochrana osobných údajov
1. Užívateľ, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné
údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a
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2.

3.

4.
5.

6.

dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so
zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na
fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou
Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.),
ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania
informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing) Užívateľ
nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých
osobných údajov.
Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 10.1. týchto OP dobrovoľne, na dobu do jeho
odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je
účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na
prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované
žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane
osobných údajov.
Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani
oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou
vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov
Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa
pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Článok 9. - Voľba práva, riešenie sporov
1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym
poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.
2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a
koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v
týchto OP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).
3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom,
ktoré nie sú upravené v týchto OP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov,
najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho
zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich,
je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde
Poskytovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v
platnom znení.
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Článok 10. -

Zodpovednosť zmluvných strán

1. Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu web stránok Užívateľa. Poskytovateľ
nezodpovedá za obsah web stránok, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb
Poskytovateľa podľa týchto OP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ
táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo
pokyn môžu byť vydané písomne, elektronicky prostredníctvom administrátorského rozhrania
Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.
2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú
preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú
škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto
škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
3. Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže tento vyrovnať, prípadne znížiť
aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.
4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb
podľa Zmluvy, Objednávky alebo OP Užívateľovi alebo tretím osobám.
5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo
využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na www stránku Užívateľa a
spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ
takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa
neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a
vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením
počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s
úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo ani v
prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.
6. Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a
to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
7. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o
elektronickom obchode.

Článok 11. -

Komunikácia medzi zmluvnými stranami

1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky,
žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).
2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán
uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto OP a
preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne
oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Konfiguračné rozhranie je
vždy prístupné cez určenú webovú stránku Poskytovateľa.
3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká,
vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia zálohovej
faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú
adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom.
4. Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby – číslo príslušnej
objednávky. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť
identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet
k dispozícii.
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Článok 12. -

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy týmito Podmienkami výslovne neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení.
2. Tieto Podmienky sú k dispozícii na webovej stránke http://www.mediatel.sk alebo v sídle a
pobočkách Poskytovateľa.
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