OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti MEDIATEL, spol. s r.o.
pre poskytovanie služby „Volaj zdarma“ (platné od 20. 3. 2013)
(ďalej len „Obchodné podmienky“)
Dohodnuté podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ,,Obchodný
zákonník“) k zmluve o uverejnení inzercie uzatvorenej podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluvné
strany sa dohodli v zmysle § 262, ods. 1 Obchodného zákonníka, že sa ich vzťah bude riadiť Obchodným
zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

Dodávateľ: MEDIATEL spol. s r. o.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, tel.: +421 250 102 888, www.mediatel.sk
IČO: 35 859 415, IČ DPH: SK 202 172 8258, Bankové spojenie:
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č. ú: 2000480808/8130.
Firma je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava 1, č. z. 28991/B.

Podmienky poskytovania služby
1. Tieto podmienky upravujú podmienky poskytovania služby 4. Pri porušení týchto podmienok môže byť poskytovanie služby zo
strany Mediatelu okamžite pozastavené bez náhrady.
„Volaj zdarma“ (ďalej len„služba“) medzi poskytovateľom spoločnosťou
MEDIATEL spol. s r.o., so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava,
IČ 35859415 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 5, Tieto podmienky sú verejne dostupné na stránkach www.mediatel.sk.
Mediatel je oprávnený tieto podmienky jednostranne meniť
súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 28991/B (ďalej len „Mediatel“)
a upravovať. Pokiaľ dôjde ku zmene týchto podmienok zo strany
a inzerentom dohodnuté na základe zmluvy o uverejnení inzercie
Mediatelu v dobe trvania zmluvy, môže inzerent písomne odstúpiť
(ďalej len „zmluva“).
od zmluvného plnenia (časti zmluvy) týkajúceho sa služby, a to
najneskôr do 30 dní od zverejnenia nových podmienok. Ak tak neučiní,
2. Služba môže byť využívaná inzerentom len na číslach, ktorých je
má sa za to, že nové podmienky akceptoval. Pre vylúčenie všetkých
oprávneným užívateľom a slúži výhradne na komunikáciu s jeho
pochybností za zmenu podmienok sa považuje hlavne zmena
stávajúcimi a potenciálnymi zákazníkmi. Nie je dovolené službu
celkového limitu hovorov na stanovenú časovú jednotku a/alebo
využívať na poskytovanie komunikačných služieb tretím stranám ako
zmena limitu maximálnej dĺžky hovoru. Ak inzerent neakceptuje nové
telekonferencie, skupinové diskusie, prepojovanie hovorov a pod.
podmienky a odstúpi od služby v súlade s týmito podmienkami, náleží
vrátane akýchkoľvek aktivít, ktoré smerujú k získaniu prospechu
mu peňažitá náhrada plnenia, ktorej výška sa stanoví ako pomerná
z prepojovacích a terminačných poplatkov. Ďalej nie je dovolené
časť zmluvnej ceny zaplatenej za službu z celkovej ceny na stanovené
akékoľvek rozširovanie služby, poskytnutej v rámci zmluvy medzi
obdobie.
Mediatelom a inzerentom, na telefónne čísla tretích osôb, agregácia
telefónnych čísel pod jedného inzerenta a pod.
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3. Maximálna dĺžka jedného hovoru uskutočneného prostredníctvom
služby je 60 min.

