
PRODUKTOVÉ PODMIENKY spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o. pre Google 

My Business (platné od 1.3.2016) 
(ďalej len „Produktové podmienky“)  - dohodnuté ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti MEDIATEL, spol. s 

r.o. V uvedených ustanoveniach tieto Produktové 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, 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 Službu 

objednala 

3. Služba - je zverejnenie firemných údajov Zákazníka v službe Google My Business 

4. Zmluvné strany - zmluvnými stranami sú MEDIATEL a Zákazník 

Článok 2. -  Účel služieb 
1. Službou Google My Business sa rozumie firemný zápis, ktorý je distribuovaný naprieč službami 

Google.  

2. Zákazník si službu Google My Business od Poskytovateľa objednáva za účelom zverejnenia 

a aktualizácii údajov o zákazníkovi v službe Google My Business  

3. Poskytovateľ a zaväzuje zákazníkovi vytvoriť alebo spravovať Google My Business a to za 

predpokladu, že;  

a. konkrétny Google My Business ešte neexistuje  

b. konkrétny Google My Business existuje, ale Poskytovateľ bol schopný previesť vlastnícke 

alebo správcovské práva na seba 

c. Zákazník umožnil Poskytovateľovi spravovať jeho účet Google My Business  

Článok 3. -  Zodpovednosť za službu 
1. Poskytovateľ nemôže zákazníkovi zaručiť, na ktorej pozícii vo výsledkoch hľadania v službe Google 

bude jeho záznam umiestnený  a ani to, či sa jeho firemný profil v rámci Google My Business 

zobrazí na úvodnej stránke v pravej časti výsledkov vyhľadávania. 

2. Službu Google My Business bude Poskytovateľ používať len spôsobom stanoveným právnymi 

predpismi spoločnosti Google vrátane príslušných právnych predpisov.  

3. Spoločnosť Google svoje služby neustále mení a zdokonaľuje: 

a. môže do nich pridať alebo z nich odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti 

b. môže pozastaviť či úplne prestať poskytovať celú Službu 

c. môže kedykoľvek úplne prestať poskytovať Služby, prípadne môže kedykoľvek pridať či 

vytvoriť nové obmedzenia vzťahujúce sa na ich používanie. 

4. Spoločnosť Google môže poskytovanie Služby na určitý alebo neurčitý čas prerušiť, v takom prípade 

Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.  

5. Poskytovateľ neposkytuje žiadne prísľuby týkajúce sa služby s výnimkou tých, ktoré sú výslovne 

uvedené v týchto zmluvných podmienkach  

6. Zodpovednosť Poskytovateľa vo vzťahu k akémukoľvek nároku vyplývajúcemu z týchto zmluvných 

podmienok vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk je v rozsahu dovolenom právnymi 

predpismi obmedzená na čiastku, ktorú Zákazník zaplatil za používanie týchto služieb. 

 



Článok 4. -  Poskytnutie súčinnosti  
1. Zákazník je povinný poskytnúť súčinnosť v prípade, že je už existujúcim vlastníkom služby Google 

My Business a to formou prevedenia správcovských práv na Poskytovateľa. V prípade 

neposkytnutia správcovských práv na Poskytovateľa, nebude možné službu prepojiť v rámci iných 

služieb Poskytovateľa.   

 

Článok 5. -  Súhlas so šírením firemného záznamu 
1. Zákazník dáva súhlas so šírením reklamného oznámenia v poskytnutom reklamnom priestore 

prostredníctvom produktov MEDIATELu v rámci celosvetovej počítačovej siete Internet a ďalšími 

prostriedkami elektronickej komunikácie podľa Zmluvy, a to všetkými možnými spôsobmi, ktoré 

majú v povahe vybrané prostriedky elektronickej komunikácie. 

Článok 6. -  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. 

http://www.mediatel.sk/

