Produktové podmienky k akcií Google + Web za FREE
Platnosť od 2.9.2015 – tieto produktové podmienky rozširujú a dopĺňajú OBCHODNÉ PODMIENKY pre
Webové balíčky a E-shopy (platné od 2.6.2015) a pre služby Internet Marketing – SEM.

Článok 1. - Vymedzenie pojmov
1. Poskytovateľ - MEDIATEL spol. s r.o., so sídlom Miletičová 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 859 415,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka:
28991/B (ďalej len „Poskytovateľ“) .
2. Zákazník - Zákazníkom sa rozumie akákoľvek právnická osoba, podnikajúca fyzická osoba, ktorá si
Službu objednala.
3. Zmluva o zverejnení inzercie (ďalej len "zmluva"), je zmluva uzavretá medzi MEDIATELom a
Zákazníkom v listinnej podobe, prostredníctvom faxu, e-mailu alebo po telefóne, ktorá upravuje
PODMIENKY Poskytovanie Služby.
4. Zmluvné strany - zmluvnými stranami SÚ MEDIATEL a Zákazník.

Článok 2. - Vymedzenie služby
1. Akcia Zľava platí od 1.9.2015 do 30.11.2015
2. Akcia Zľava sa týka zakúpenia produktu webový balíček PERSONAL alebo BIZNIS spoločne s
produktom Stratégia Komplet, a to nasledovne;
a. Pri zakúpení webového balíčka PERSONAL alebo BIZNIS a Stratégie Komplet na minimálne 3
mesiace v hodnote 461,54 € to jest 3x (100€/m poplatok za média + 53,85€/m poplatok za
správu kampane) získava zľavu 100€ zo zriaďovacieho poplatku webového balíčka
b. Pri zakúpení webového balíčka PERSONAL alebo BIZNIS a Stratégie Komplet na minimálne 3
mesiace v hodnote 800€ to jest 3x (200€/m poplatok za média + 66,67€/m poplatok za
správu kampane) získava zľavu 199€ a navyše získava zdarma Remarketing v hodnote 35€
a vytvorenie bannerov v hodnote 240€, ktoré budú použité v rámci Google kampane.
3. Ak Zákazník svojou nesúčinnosťou neumožní spustenie služby webový balíček PERSONAL alebo
BIZNIS a produktu Stratégia Komplet najneskôr do 22.12.2015 od podpisu zmluvy, stráca nárok na
zľavu z produktu vo výške 100€ uvedeného v bode 2.a., prípadne 199€ uvedeného v bodoch 2.b.
4. V prípade vytvorenia bannerov, ktoré budú použité v rámci Google kampane zákazník berie na
vedomie, že budú vytvorené automatizovaným nástrojom spoločnosti Google z vytvorenej web
stránky.

Článok 3. - 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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