
OBCHODNÉ PODMIENKY pre produkt Medzinárodný firemný profil B2B 

zverejnený v internetových katalógoch EuroPages a Wer Liefert Was 

(platné od 28.1.2020) 

Článok 1. -  Vymedzenie pojmov 
1. Poskytovateľ - Poskytovateľom Služby je spoločnosť MEDIATEL spol. s r.o., so sídlom Miletičova 21, 

821 08 Bratislava, IČO 35859415, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Bratislave, 

vložka 28991/B (ďalej len "MEDIATEL") 

2. Zákazník - Zákazníkom sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá si produkt 

objednala 

3. Prevádzkovateľ – Prevádzkovateľ je spoločnosť VISABLE SA, so sídlom 159 rue Anatole France, 

92300 Levallois Perret, Francúzsko, registrovaná pod číslom 338 631 930 RCS Nanterre 

4. Produkt - je zverejnenie firemných údajov Zákazníka v  v internetových katalógoch EuroPages a 

Wer Liefert Was 

5. Zmluvné strany - zmluvnými stranami sú MEDIATEL a Zákazník 

Článok 2. -  Účel produktu 
1. Produktom Medzinárodný firemný profil B2B sa rozumie firemný zápis, ktorý je distribuovaný 

naprieč službami spoločnosti Visable SA – medzinárodné internetové katalógy EuroPages a Wer 

Liefert Was.  

2. Zákazník si produkt Medzinárodný firemný profil B2B od Poskytovateľa objednáva za účelom 

zverejnenia a aktualizácie údajov o zákazníkovi v medzinárodných internetových katalógoch 

EuroPages a Wer Liefert Was  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zákazníkovi vytvoriť Firemný profil v internetových katalógoch EuroPages 

a Wer Liefert Was 

4. Ponúkané produkty:  

a. Medzinárodný firemný profil B2B International Premium 

b. Medzinárodný firemný profil B2B International Entry 

c. Medzinárodný firemný profil B2B Europe Plus Premium 

d. Medzinárodný firemný profil B2B Europe Plus Entry  

e. Preklad popisu do angličtiny - Medzinárodný firemný profil 

f. Úpravy na požiadanie    

Článok 3. -  Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 
1. Cena za poskytnutie služby je Zákazníkovi účtovaná podľa platného cenníka Poskytovateľa a podľa 

zvoleného balíka, viď bod 2.4. 

2. Prevádzka služby sa uzatvára na dobu 1 rok. 

3. Poskytovateľ má právo odoprieť využívanie služby užívateľovi, ktorý nemá riadne uhradený 

poplatok za službu podľa platného cenníka. 

 

Článok 4. -  Termín fakturácie a doba trvania zmluvy 
1. Zákazník sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za službu uzavretú prostredníctvom zmluvy v  

listinnej podobe, prostredníctvom faxu, e-mailu alebo cez telefón bezodkladne a  to na  základe 

faktúry vystavenej Poskytovateľom na účet Poskytovateľa uvedenom na daňovom doklade 



najneskôr v deň jej splatnosti. Splatnosť daňového dokladu je 14 dní od vystavenia, ak nie je 

písomne dohodnuté inak. 

2. Poskytovateľ po zaplatení Zákazníkom, vykoná všetky potrebné úkony pre spustenie produktu. 

Zákazník je informovaný E-mailom o Spustení produktu. 

a. V prípade, že Zákazník do 2 týždňov od zaplatenia Poskytovateľovi nedodá podklady pre 

inzerciu, Poskytovateľ použije informácie o zákazníkovi z verejne dostupných zdrojov 

(www, FB, internetové katalógy ...).   

3. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od spustenia produktu. 

4. Všetky dodatky a zmeny týkajúce sa Zmluvy musia byť dohodnuté písomne dohodou Zmluvných 

strán, s výnimkou jednostranných právnych úkonov. 

5. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Ak sa zmení sadzba DPH 

v období medzi uzavretím zmluvy a  fakturáciou ceny za  Službu, Zákazník berie na  vedomie 

a  súhlasí, že Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upraviť cenu podľa platnej výšky sadzby DPH. 

6. Zákazník udeľuje súhlas Poskytovateľovi k zasielaniu daňových dokladov v elektronickej forme v 

zmysle ustanovenia § 75,ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o  dani z  pridanej hodnoty, a  to formou 

zasielania daňových dokladov elektronickou poštou v elektronickej podobe. Elektronicky 

vyhotovené faktúry sú Zmluvnými stranami považované za plnohodnotné faktúry. 

Článok 5. -  Odstúpenie od Zmluvy 
1. Zákazník je oprávnený od už uzavretej Zmluvy odstúpiť i bez uvedenia dôvodu, pokiaľ odstúpenie 

od Zmluvy doručí Podniku najneskôr do 7 kalendárnych dní (vrátane) od uzavretia Zmluvy bez 

poplatku za odstúpenie od zmluvy. 

2. Zákazník je oprávnený vypovedať už uzatvorenú Zmluvu aj po spustení služby. Zákazníkovi 

v takomto prípade nevzniká nárok na vrátenie peňazí za nevyužitie celého obdobia produktu. 

3. Odstúpenie od Zmluvy je možné vykonať len písomným oznámením na info@mediatel.sk  

 

Článok 6. -  Súhlas so spracovaním údajov 
4. V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. je Poskytovateľ správcom údajov poskytnutých Zákazníkom. 

Zákazník uzavretím tejto zmluvy udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov 

pre účely oprávneného zverejňovania vo všetkých produktoch ponúkaných Poskytovateľom, najmä, 

avšak nie výlučne, v  zoznamoch účastníkov a  pre účely poskytovania služieb informácií 

o telefónnych číslach účastníkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, 

ďalej pre účely zasielania ponúk obchodu a  služieb Poskytovateľom (akoukoľvek formou), 

k  uplatňovaniu práv Poskytovateľa súvisiacich s pohľadávkami, a to aj po skončení zmluvného 

vzťahu, to všetko na dobu 5 rokov od poskytnutia týchto osobných údajov Objednávateľom 

Poskytovateľovi Objednávateľ bol oboznámený s informáciami a svojimi právami v rozsahu podľa § 

10 zákona č.428/2002 Z. z., teda najmä s  tým, že poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné, že má 

v  súlade so zákonom právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu . 

Článok 7. -  Záverečné ustanovenia 
1. Užívanie produktu Medzinárodný Firemný Profil sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky 

a  v  oblastiach neupravených týmito OP, ktoré sú dostupné u zástupcov spoločnosti Poskytovateľa, 

na webovej stránke www.mediatel.sk alebo v sídle a prevádzkach spoločnosti Poskytovateľa 

s vyznačenou dobou začiatku ich platnosti. 

mailto:info@mediatel.sk
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2. Poskytovateľ a Zákazník sa dohodli, že všetky spory vznikajúce zo Zmluvy a OP,  v súvislosti s nimi 

budú riešené pokiaľ možno najprv zmierlivo. Ak nebude priateľské riešenie dosiahnuté, budú spory 

riešené u príslušného všeobecného súdu odporcu. 

3. V prípade, že niektorá časť týchto OP bude považovaná za neplatnú alebo v rozpore s platným 

právnym poriadkom, ostatné ustanovenia podmienok zostávajú aj naďalej v platnosti. 

4. Poskytovateľ je oprávnený v  závislosti od  zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej 

obchodnej politiky alebo na  základe rozhodnutia vedenia Poskytovateľa zmeniť alebo úplne 

nahradiť tieto OP (ďalej len „zmena“). Túto zmenu OP zverejní vo svojich obchodných priestoroch 

a  na  webovej stránke www.mediatel.sk spolu s  určením jej platnosti a  účinnosti, pričom 

zverejnenie Poskytovateľ zabezpečí najneskôr v  deň účinnosti zmeny.  
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