
OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SLUŽBU PPP 
Obchodné podmienky pre službu Pay Per Performance 
 
1. Tieto podmienky pre službu Pay Per Performance (ďalej len "Podmienky") vydáva 
spoločnosť MEDIATEL spol. s r.o., so sídlom Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava, 
 IČO 35859415, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka č. 28991/B (ďalej len MEDIATEL). 
 
2. Služba " Pay Per Performance" je reklamná Služba prevádzkovaná spoločnosťou 
MEDIATEL spol. s r.o. (ďalej len MEDIATEL). Služba "Pay Per Performance" umožnuje 
realizovať reklamu cielenú na užívateľa, ktorý má záujem o konkrétny produkt alebo službu 
ponúkanú Zákazníkom. 
 
3. Telefónne číslo pre meranú inzerciu je virtuálne telefónne číslo, ktoré zákazníkovi pridelí 
MEDIATEL a ktoré bude uverejnené vo firemnom záznamu zákazníka (ďalej len "Virtuálne 
číslo"). 
 
4. Firemný záznam (ďalej len "Záznam") je webová stránka Mediatelu, ktorá zobrazuje všetky 
kontaktné údaje Zákazníka, okrem telefónneho čísla. Namiesto telefónneho čísla Zákazníka 
bude v Zázname zobrazené Virtuálne číslo, ktoré pridelí MEDIATEL. Zákazník si ponechá 
svoje súčasné číslo, Virtuálne číslo však nahradí zákazníkovo existujúce číslo v 
Zázname. Všetky hovory uskutočnené na Virtuálne číslo presmeruje MEDIATEL na 
telefónne číslo zákazníka. Virtuálne číslo bude mať tvar geografického telefónneho čísla, a to 
aj v prípade, že bude nahrádzať telefónne číslo mobilného operátora. 
 
5. Zákazník služby Pay Per Performance je podnikateľ, ktorý si praje mať svoj Záznam na 
stránkach MEDIATELu. 
 
6. Užívateľ je užívateľ celosvetovej siete internet, ktorý pri hľadaní konkrétneho tovaru alebo 
služby, môže po zobrazení Záznamu Zákazníka, na počítači Užívateľa, zavolať na Virtuálne 
číslo. 
 
7. Volaním sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie akýkoľvek telefonický 
kontakt, ktorý bol urobený treťou osobou, pričom nie je rozhodujúci výsledok volania. Za 
volanie je považovaný akýkoľvek telefonický kontakt, ktorý Zákazník prijal a došlo k 
uskutočneniu hovoru v trvaní najmenej 15 sekúnd. 
 
8. MEDIATEL bude na základe týchto Podmienok na svojich serveroch zobrazovať Záznamy 
Zákazníkov, vrátane Virtuálneho čísla. Záznamy budú cielené na kľúčové slová zadané 
Užívateľmi vo vyhľadávačoch. 
 
9. Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu vrátane príslušnej DPH za každé jednotlivé volanie na 
Virtuálne číslo uvedené v Zázname. Cena za jednotlivé plnenia / volania je stanovená v 
zmluve. 
 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že výslednú cenu za všetky uskutočneného hovory bude 
účtovať MEDIATEL Zákazníkovi v súlade s týmito Podmienkami mesačne, a to do 20. dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo volanie tretích osôb na Virtuálne 
čísla zverejnené v Zázname.   
 



11. Zákazník si dopredu objedná určitý počet hovorov (ďalej len Balíček) a po vyčerpaní 
tohto počtu hovorov Služba končí. Pre ďalšie využívanie Služby je potrebné uzavrieť novú 
zmluvu. Služba tiež automaticky končí po uplynutí 12 mesiacov od podpisu zmluvy. 
 
12. MEDIATEL negarantuje Zákazníkovi, že po zakúpení Balíčka dostane toľko telefonátov 
od Užívateľov, koľko si ich objednal. MEDIATEL nebude zabezpečovať, že Zákazník vôbec 
nejaké telefonáty dostane. MEDIATEL je vďaka svojím vysoko optimalizovaným webovým 
stránkam schopný zobraziť, po zadaní kľúčového slova, zadarmo Záznam Zákazníka vrátane 
jeho Virtuálneho čísla a Zákazník zaplatí za túto reklamu v súlade s týmito Podmienkami až 
vo chvíli, kedy Používateľ na Virtuálne číslo zavolá. 
 
13. Právne vzťahy týmito Podmienkami výslovne neupravené sa riadia právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č 513/1991 Sb., Obchodný 
zákonník, v platnom znení. 
 
14. Tieto Podmienky sú k dispozícii na webovej stránke firemne.zlatestranky.sk 
 
15. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22. júna 2011 


