
ZMLUVA O UVEREJNENí INZERCIE
Zákazník btal111Ikceptuje~isom te~o zmluvy (1) Obchodné podmienky, rtoré sú k dispozicii na zadnej strane tohto formulára alebo
na www.mediatel.sk.(2)Obchodnépodmienkypreprodukt.ktorýjepredmetomte~ozmlw{.zverejnenéna.N.MV.mediateLsk
11(3) Podmienky pre meranú inzerciu. ktoré sú zverejnené na YMW.mediatel.sk. ZákaznIk berie na vedomie 11súhlasi 5 tým, že plošná
inzercia v tečeocm telefónnom zozname Zlaté suánky, v rubrikách špecifikovaných v dánku 1 Podmienok pre mersnú inZerciu, je meraná.
Požiadavky na zmenu jnzerde zasielajte na zmenyOmediatel.sk, a to najnest:ôr do déturnu redaklnej uzáviert:y.
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OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o.
Účinné od 1. 9. 2011 (ďalej len.Obchodné podmionky")

Dohodnuté pla § 273 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonn v platnom zneni (ďalej len "Obchodný zákonník'
k zmluve o uverejnení inzercie uzatvorenej pla § 269. ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli
v zmysle § 262, ods. 1 Obchodného zákonnika, že sa ich vzťah bude riadiť Obchodným zákonníkom Č. 513/1991 Zb.

v platnom znení.

Dodávater: MEDIATEL spol. s r. o.
Prešovská 381B, 82102 Bratislava, tet.: +421250102888, www.mediatet.sk
ICO: 35 859 415, IC DPH: SK 202172 8258, Bankové spojenie:
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Č. ú: 200048080818130.
Firma je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava l, Č. z. 28991/B.

@ ZlatéStránky.sk

Clánok 1 I Postup pri uzavretí zmluvy o uverejnení inzercie
1. SpoIolnosíMEOIATEl SPO. S m, IOsidlom ~eiO'IIk.i 38/ll, 811 Ol &atislava, KO l58594l5, zapilana, obchodoom regolliOkIesnéhollidu Bratislava l, oddiel sro, VIOiIa
t 1899l/B (ďal.j le. Podnik1. zastúpená "'Im ~nomo(fJ e ým záltupcom alelJo k tomu """""jm zmmm (ďal~ le )lstupca'l a zlk.lzník, uzatvárajÚ
zmluvu o ••• rej"",i inzercie (ďal~ le .zmluva1 , lOlJIdme Zlaté stránky a/alebo, ďallídt produktodt a ~ulbách ponúkanjdl MEOIATEL·om (ďal'J jEdnotlil'O l••
,Produkt'a SPOIOCneIen,Produk1y") , rozsahu tMdenom, Zml•••.

l. Zmluva ~ pame uzall'Orená, ak dOiIOkdohod. o jej podstatnjdl nal.iitosti"h,to znamená, ak ~ vyplnený objEdn.ivkovj foonulá, Zmluvy (o u v piIomoej form., formou
elektronickej oo,ednavky alebo telefonidy podla lYlášmych podmienok), a láto Zmluva je" akceplOvaná obidvomi zmllMtýrni stranami. Uzatvorením lmlwy zákazníK
potvrdzuje, ie jf mu predmet Zmluvy jasný a zrozumiterný.

3. Zmluva vrátarte Obchodil)Ul podmienok, ktoré sú jfj neoddeliternou siKastbu, predstavuje zmluvu medzi Podnikom a zknlom v celom rozsahu a nahrádza akékol'vtk iné
predchádzajúce ústne alebo písomné dohody a zadania, týkajúce sa inzercie v príslušnom Produkte Podniku. l písomnú formu uzavretia Zmluvysa povaiujf tieželektronic.ká
forma (e-mail) či fax.

4. Všetky dodatky alebo zmeny týkajúce sa tejto Zmluvy musia byť dohodnuté písomne dohodou zmluvných strán a podpísané oboma zmluvnými stranami, s výnimkou
jednostranných právnych úkonov, ktoré Obchodné podmienky, Zmluva alebo platný právny predpis vyhradzujú jednej strane

S. Podnik jf oprávnený v závi~osti od zmien prislUŠllých právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vedenia Podniku zmeniť alebo úplne
nhrado Obchodné podmienky (ďalej len.Zmena"). Túto Zmenu zverejní vo svojich obchodnýdl priestoroch a na webovej stránke http://firemne.zlatestranky.skJspolu
s určením ich platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie Podnik zabezp najneskôr v deň účinnosti Zmeny. Pokl zákazník nesúhlasí so zmenou Obchodnych podmienok, je
povinny s't'Ojnesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa platnosti Obchodných podmienok. Pokiar sa zmluvné strany nedohodnú inak, majú právo
ukončifvzájomné záväzkové vzfahy a vrcvnať svoje vzájomné pohradávky. Pokiarzákazník vo vyššie uvedenej lehote neoznámi Podniku svoj nesúhlas so zmenou Obchodných
podmienok, platí, že so Zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy zmluvných strán sa odo dňa ú~innosti Zmeny riadia zmenenými Obchodnými podmienkami

l:lánok 2/ Predmet Zmluvy a účel Produktov •

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Podniku uverejniť inzerciu zákazníka v danom Produkte, ktorý je platný spravidla 12 mesiacov odo dňa zahájenia distribu~nej kampane
za podmienok stanovených v Zmluve a záväzok zákazníka zaplatit'PodnikuzauverejnenieinzerciecenustanovenúvZmluvevrátanepríslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej
len NOPW). Doba platnosti inzercie pri Elektronických produktoch (tak, ako Sú tieto definované v člänku 10, ods. 1 týchto Obchodných podmienok) môže byť zmluvnými
stranami dohodnutá samostatne.

2. Účel jednotlivých Produktov je nasledujúci: Zlaté stránky a ďalšie produkty Podniku sú zoznamy, ktore v tlačenej a elektronickej forme poskytujú širokej verejnosti
možnost" vyhradávania identifikačných a kontaktných údajov a ďalších informácii o právnických osobách, ~zických osobách - podnikateroch a ďalšieh subjektoch podra
zamerania jednotlivého produktu. Bektronkké produkty Podniku (tak, ako sú tieto definované v článku 10, ods. 1 týchto Obchodných podmienok) majú len elektronickú
formu a umoi~ujú prezentáciu zákazníkov formou poskytnutia reklamnej plochy pre uverejnenie inzercie. Účelom Produktov je poskytovanie informácii širokej verejnosti
o identifikačných, kontaktných a ďalskh údajoch tykajúcich sa právnických osôb, fyzjckých osôb - podnikaterov a ďalších subjektov prostriedkami elektronickl.'j komunikácie.

l:lánok 31 Odstúpenie od Zmluvy
l. Podnik mál< od Zmluvy kedylo~k okamiite odstú~( ak:
a) obsah aleboakákol'vtk tasťzákaznikovej inzercie;ev rDZpofľ s právnymi predpismi Slovenskej republiky, oprávnenými záujmami alebo platnými záväzkami Podniku, alebo je

v rozpore s etickými pravidlami inv Produktoch ponúkaných Podnikom, alebo
b) je zákazník v orncikani s úhradou cl.'nyza už uverejnenú inzerciu alebo poskytnutú reklamnú plochu v predchádzajúcich vydaniach Produktov na základe ifil.'j zmluvy uzavretej

medzi Podnikom a zákaznikom, alebo
ej JE'zákaznik v om6Llní s úhradou cl.'ny za uverejnenie inzercie alebo poskytnutie reklamfil.'j plochy podra Zmluvy {nezaplatl.'Oie úhrady za pripravovanú inzerciu v termíne

splatnosti stanovenom na faktúre sa povaiujeza pOOstatnéporušenieZmluvy,oepovažujesa však za odstúpenie od nejJ,v tomto prípade je Podnik oprávnený poiadovat'
náhradu škody vzniknuteJ Podniku porušením Zmluvy 10 strany zákazníka (náklady vynalolené Podnikom za spracovanie inmcie atd) vo výške 30 % z ceny za uverejnenie
inzercie bez OPH, "'jmenej viak ilastku 100,' EUR alebo

dl zjk.lznl' vfu neodovzd.i podklady pre inzerciu pod~ i~okov 5, ods 1 tjdttoOlxhotlstjr:h podm..,k alebo odovzdá podklady oezodiJO'l'dajoc, poliadavi.im s~ooveojm
,i~nku 5, ods 1 pisrn al, bl a/alebo, ä.inku 5, ods lalalebo ,i~oku 5, ods 4 a/alebo, 1Iánku ID, ods 5 tjdlto OIxhodojdt podm ••• k (nedodanie podkladov sa
,m~kom pripade """"aiu~ za odstú"",. od Zmluvy 10 strany zlk.lzníkal.

l. Ak má zlk.lzník volí Podniku ~atné záväzky za lM'f.j n ie i"""., alebo poskytnutie ,ek\Jm~ ~y, SIUirspl;tojdt Produktoch pod~ ini<h Zmlúv, bude úhraďa pod~
tejtoZmluvypovaiovanazaúhr.tdutjdttollór~atnjr:hzáv.utov.

l. Lik.lzník ~ op'ávn e ý od ul Ula"'t~ Zmluvy odstúpiť i bez tMdenia tIóvodu, pokiar odstúpe •• od Imluvy doruii Podniku Oiljoesluir do 7 kalendámych dní (wátaoel
od uzavretia Zmluvy. Pokiarbyvšak termín redakčnej uzávierky Produktu nastal PJfd 7. kalendárnym dňom od uzavretia Zmluvy, je zál:amík oprávnený odstúpit'od už uzavretej
Zmluvy do lermfnuredakčnej uzáVIerky.

4.lák.lzník ~ oprávnený od ui Ulavret~ Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu I , obdobi med. 8. kalendámym dňom od uzat Zmluvy a 30. kalendJmym dnom
od uzavretia Zmluvy. Pokiar by však termín redakčnej uzávierky Produktu nastal pred 30. kalendámym dňom od uzavretia Zmluvy, Je zákazník oprávntný odstúPil' od už
uzavretej Zmluvy do Il.'fmínu ledakčnej uzávierky. ZaKm odstúpenie od Zmluvy sa považuje oznámenie o odstúpení drené medzi 8. kalendámym dňom uzatvorenia
Zmluvy do 30. kalendárneho dňa oo uzavretia Zmluvy, respektíve do termínu redakčnej uzávierky Produktu Podniku, ak nastala pred 30. kalendámym dňom od uzavretia
Zmluvy. V pripade takého odstúpenia od Zmluvy je Podnik oprávnený poioldovať odstupné za odstúpenie od Zmluvy, ktoré činí 3096 z ceny za uverejOť'flie inzercie bez DPH,
najmenej však čiastku 100,- EUR.V prípade, iecena za uverejnenie inzercie je nižšia ako 100,- EURbez DPH, rovná sa suma odstupného 100% ceny za uverejnenie inzercie bez
DPH.Ak zákazník odslúpi len od časti Zmluvy {od niektoryrn produklov alebo slui ieb),upratnisalento~lánokanalogickynačasfZmluvy,odktOfl.'jlákaznikodstupuje.

S.Odstúpenie od Zmluvy podra článku 3, ods. 3 alebo 4 Iýdllo Obchodných podmienok je možné vykona!' písomným oznámením Podniku alebo telefonicky na telefónnom
čísle Infolinky +421 2 SOl 02 888. Zákazník súhlasi s tým, že telefonické hovory na zákaznkkYťh linkách (vrátane Infolinky: +421 2 501 02888) sú automaticky nahrávané
a uchov~vané z dôvodu zabezpelenia kvality Produktov alebo iných dôvOOov,zároveň súhlasí s použitím týchlO záznamov ako dôkazu v prpade redmárl alebo sporu.
ZvtJkovýzáznam sa vyhotovuje až pozaznení hláskyozázname. Ak volajúca strana nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, mala by po zamení hlásky ukončit'telefonické
spojenie a obrátiťsa na Podnik iným vhodným spôsobom. Prevylúčenie pochybností sa Podnik a zákazník dohodli, že odstúpenie od Zmluvy telefoni<ky oznámené zákazníkom
Podniku na inom telefónnom čísle ako je telefónne číslo Infolinky +4212 501 02 888 nie je platným odstúpením od Zmluvy a nemá za následok ukončenie Zmluvy.

6.V prípade dojednania inzercie vo forme Balíčkovej inzercie sa za redakčnú uzávierku takejto Balíčkovej inzercie považuje redakčná uzévrka toho Produktu, ktorý je súčasťou
Baličkovejinzercie, ktorá nastane najskôr.

7. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa Podnika zákazník dohodli, že Balíčkovou inzerCiou sa rozumie inzercia obsahujúca kombináciu z niekol'Kých typov Produktov, najmä,
avšak nie výlučne, inzercia v tlačenej forme, inzercia v elektronickej forme, produkt Webové stránky, produkt Affiliate marketing a produkt Internet marketing.

8. Pokiaľ je predmetom Zmluvy Baličková inzercia, aplikujú sa na odstúpenie od takejto Zmluvy odstupné primerane podra ustanovenia uvedené v ~Iánku 3, týchto Obchodných
podmienok bez ohradu fla typ Produktu, ktorý je súčastbu Balíčkovej inzer(ie.

l:lánok 4/ Platobné podmienky, doručovanie písomností
1. ZákazniksazaväzujezaplatiťPodnikucenu za uverejnenie inzercie stanovenú v Zmluve vrátane príslušnej DPHpo uzatvoreni Zmluvy pred uverejnením inzercie, a to na základe

faktúry vystavenej Podnikom na jeho bankovyúčet, ktorý je uvedený na faktúre, najneskôr v deň jej splatnosti. Fakturaje povaiovaná za uhradenú až v čase pripísania
finančných prostriedkov na oonkovýút'et Podniku. Splatnosťfaktúryje 14dJlí, ak nieje písomne dohodnuté inak. Podnik nieje povinnýzasielaffaktúru doporu(enoupo~tou.

2.l.lkaznik udeľUje Podniku súhlas k zasielaniu faktúr v elektronkkej forme v zmysle ustanovenia §75, ods. 6 zákona [22212004 Z.1. o dani z pridanel hodnoty v platnom znení,
a to formou zasielania faktúry elektronickou poštou v elektronickej forme. Bektronicky vyholovované faktúrySli zmluvnými stranami považované 14 plnohodnotné faktúry.

3. V pripade, že medzi zákazníkom a Podnikom bolo dohodnuté plnenie v splátkach, platí, ie nezaplatením ktorejkorvek lO splátok v dohodnutej VÝSkea v lehote splatnosti sa
stanesplatnýmcelýdlha Podnik je oprávnený poiadovat'jfhozaplatenie naraz a bezodkladne.

4. PoI:larnieje zákaznikom splnená niektOfa z podmienok pre poskytnutiezl'avy, jf zákazník povinný uhradjfcl.'fluza posky!nutýProdukt nezníženú o akúkotvekzfavu
S. Podnik Je platcom DPH. Ak sa zmení sadzba DPH v obdobi medzi uzavretím Zmluvy a fakturádou ceny za uvereJOť'flie inzercie, Likaznik berie na vedomie a súhlasí s tým,

že PodnikreoprávnenYjednostranneupravit·cenuza lNE'rejOť'flie inzercie podra platnej sadzby OPH.
6. Pokiar zlkazník l. oeodovzdá pod~ady pr. _jneni. i"",", vfu pod~ aánku 5, ods t ~sm. bl tjehto OIxhodni<h podmienok a/al.bo pod~ (lánku ID, ods 4 ti<hto

Obchodných podmienok a/alebo II. pokiar Likazník neumožní zaffil.'StnarKovi Podniku prístup na miesto fotl.'flia/natáidnia (v prípade videoproduktov) najneskôr do 1&J
kalendárnych dní od uzafYOfenia Zmluvy, povaiuje sa stuiba za dodanú 180. kaleodámym dňom od dátumu uzatvorl.'flia Zmluvy. Zmluva bude fakturovaná v plllI.'j hodnote
tMden<j '" Iml •.••

7.Podnikdoruiu~ piIomnosti ("'im.!. aviak Ilie výluine, faktúry, upomiffikyl podra vlastoiho uválen. osobne, ku,iimoo~uiboo, poštoo';ebo elektroni<lýml komumk,lný,m
médiami (fax, e-mail alebo ine elektronid:é médium) na dohodnutU adresu dlebo na Podniku posledne známu adresu zákazníka.

8.l.lkaznik doručure pisomoosti osobne, kuriťmou službou, poštou alebo, ak re to dohodnuté s Podnikom, elektronickými komunikačnými médiami (fax. e-mail alebo iné
elektronické médium) na dohodnutú adresu, pokiaľ nie je v týchto I1Khodnych podmienkach uvedené inak.

9 Formydorui ••• :
a) pri osobnom doručení sa pimlnosti povaiujú za doručené ich odovzdaním druhej zmluvnej strane. V prípade. ie ich adresát odoprie prevziať alebo si ich nevyzdvihne,

povaiujúsa za doručené tretí deň pokh vyhotovení.
bJ pri dooKovaní písomností poštou sa písomnosti považuJú za donKené v tuzemsku ~tvrtý pracovný deň po ich odoslaní a v (udzine siedmi pracovný deň po ich odoslaní, ak

niejf preukázanýskoršilermín doručenia.
c)PridooKovaníkuriérskou~užbousapísomnostipovaiujúzadOfučenétretídeňpol(hodovzdanídoručujú<ejosobe,ak nieje preukázany skorši termín doručenia.
d)PridortKovaníprostredníctvomfaxusapísomnostipovaiujúzadoručenémomentomvytlaleniasp!"ávyo ich odoslaní.
e) pri doru(ovaní prostrednÍ(lvom e-mailuall..boiným elektronickým médiom platia písomnosti za doručené nasledujúci dei! po ich odoslaní, ak nie.lť' lNeukázany skorší termín

doručenid.
l:lánok S / Podoba inzercie - riadkovej a grafickej (plošnej)
1. Podoba inzercie:
a) Riadková inzercid budeuskutocnená riadne, ak zodpovedá uverejnená inzercia rozsahu údajov poskytnutých zákazníkom Podniku na zákJade Zmluv yzaúčelomuverejnenia,

za eVťn!uálneho využitia služby zvýraznenia riadkoVťj inzercie orámovaním. Pri riadkoVťj inzercii ~ tlačenej forme zoznamu je Podnik oprávnený určit' konečnú velkosť
uskutočneniainzerciejednotlivéhozákazníkapodrapotrieb,ktorési vyžiada rozvrhnutie a príprava príslušnejlasti Produktu vII ači.

b)Plošnáinzercia: Pri objednávke plošnej inzercie sa Podnik zaväzuje poskytnút" zákazníkovi plochu v Produkte o velkosti stanovenej Zmluvou pre účely inzerciezákazníka.
V termíne do piatich pracovných dnípo uzatvorení tejto Zmluvy je zákazníkpovinnýodovzdaťúplnépodkladypresvojuinzerciuvrátane prvkov grafickej predlohy spôsobom,
ktorý bol dohodnutý s obchodným zástupcom Podniku. Za vecný obsah inzerátuzodpovedá zákazník,Podnik má právo na základe vlastnýc h etických pmidiel inzercie
avšeobecnýchSpecifikáciiposúdiťznenieinzercie,formu,velkos(typografické a grafické stvárnenie predlohy a uskutočnifopravyzjavnýc h chýb predloienej grafickej
predlohy a zmien nevyhnutných pre uverejnenie inzercie,vráta ne prípadnej zmeny predloženej grafickej predlohy inzercie. Podstatné zmeny dohodnutej grafickej predlohy
inzercie mOže Podnik uskutočnil' iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zákazníka. V prípade produktov POO,PBH, PBOsi MEDIATELvyhradzuje právo umiestniť cez
inzerciu zákazníka propagačne materiály s reklamnou ponukou produktov a služieb. Cena produktov POD,PBH, PBDje vzhradom na toto obmedzenie primerane znížená.

2.Podnikstanovfdoporu~enépožiadavkynutnéprekvalitnéspraco~anie inzercie v Produkte akoje doporuéená velkost'užitého písma, odstup písmen, doporučená špecifikácia
fariebinzerátuapod.vovšeobecnýchšpecifikáciách,sktorýmibolpripodpiseZmluvyzákazníkoboznámeny.Vprípade,ieZákazníkbudepoiadovaťuskutočnenie inzercie
v rozpore so všeobecnými špť'cifiká(lami stanovenými v Podniku, tento nezodpovedá za vady inzerciť spôsobené užitím prvku, ktorý je v rozpore alebo nedoporučený
všeobecnými špecifikáciami (napr. ne<itaternost'inzerátu v dôsledku nedodržania doporučeného odstupu písmen, užitie menšie~o písma vo farebnej inzercii ako je doporu~en~
vtlkost',farebo.1 odchylka od inzertnej predlohy v dôsledku užitia nedoporučenej farby a pod.).

3.l.lkaznik je povinný UViest'Vnávfhu inzercie len pravdivé a nezavádzajúce údaje.l.lkazník podpisom Zmluvy vyhlasuje, že ma oprávnenie lNedávaťalebo poskytovat'inzerované
výrobky alebo služby a ie je oprávnený užívať kontakty a ďalšie údaje odovzdané Podniku na spracovanie v rámci zmluvného vzťahu a uzatvofl.'ním Zmluvy potvrdzuje ich
správnost'aúplnoslZákazníksazavazujenaiiadosfPodnikudoloiiftietosvojeoprávnenia. Podnikjeoprávnený podobu platnosti tejto Zmluvy a podobu platnostisúhl asov
pod/'a článku 9 Obchodných podmií'fd. preveroval' správnosť, úplnosť a aktuálnost' odovzdanych kontaktov a inych údajov zákazníka a pravdivosť vyhlásení o oprávnení
zákazníka vyuňvaťkontakty a ďalšie údaje odovzdané Podniku. Zákazník sa dalej zavazuje písomne informovafPodnik bez zbytočnéoo odkladu o akejkolYek zml.'fle kontaktov
a ďal~ údajOVodovzdaných Podniku v rámci zmluvného vztahu so zákazruKorn.

4. Ak zlkazník pouiJ~, ná""u pr. in""iu' prislulnom Produkt. fotogralkkl, 9ralklé al.bo t"to'; podklady, kto" sú d1~neni podr, právnyr:h predpilO'l upravujúcich
ochranu dllSevnéoo vldstniclVa, najmä podtl autorského zákona alebo zákona o ochrannych známkach, je Likamik povinný pooiiť len také fotografické, grafidé a textové
podklady pre i"""", pri ktOlý<h~ vlastnikom autookýth ,lebo ini<h obdoboýdt práv k d_u vlastn",,", ,I.bo pri ktorýr:h m.i oprávnenie od aull•• Ii vlastníka práv
k duševnému vlastníctvu na kh pouiitie pre inzerciu a širl.'Oiepodra tejto Zmluvy a odmena za toto pouiitie a ~reflie bola uhradená. Vyššie uvedené platí i v prípade poulitia
piIomností osobnej p<l'Iahy,podobizni, obrazových prejavov, snímok a lV1Jkovjr:h_mov týka/ÍCi<h sa tretej osoby alebo pr.~1'O'I ~j osobnej p<l'Iahy.

5. Podnik ma autMké aleOOine obdobné práva k duševnému vldslnictvu k všetkým graficijm podkladom pre inzerciU a iným materiálom vytWreným Podnikom a/alebo)!.'ho
zamest",,,,,ml (ďal~ tiel.Matenály"). r.to Matená~smú byťpouiJté výhradne, Produktoch Podmku. _ iné pouiitie Matenálov bez pred<hádzajoceho piIomného
Slihlasu Podniku je vytúlené. Porušer.ie tohto oanku sa považure za porušenie Zmluvy podslatným sp6sobom a zakladá právo Podniku na okamžité odstúpenie od Zmluvy.
V prípade po"",,,ia tohto článku ~ Podnik oprávnený úit""(zlk.lzn •••• zmluvnú pokutu 1'0 VÝIke,eny i"",Oe dojEd"'~ medzi zlk.lznikom a Podnikom, ku kt"" sa

neoprávnene poožité Malffiály vztahujU.Toto I.r.itanovenie zostáva vpJatnosti iposkončeníZmluvy.
6. Lik.lzník zodpovedá Podniku za iIodu, ktorá mu vznikla porulením akiholrorvek 1JSta00\'eflia aánku 5 OIxhodojdt podmienok.
l:lánok 61 Forma a umiestnenie inzercie, rubriky
1.1"",'ia zák.lzníka ~ Ijlfavidla _joen.i, rublike dohodnut~' Zmluve. Podnik li vyh,adzu~ pr;1'O meniť názvy rubli" jednotlivjdl Produktoch,""; ,ubliky zriaďov,(

a súčasné rušil V prípade, keď zaradenie inzercie je dohodnuté do rubriky, ktorej obsah sa nezhoduje s predmetom onnosti zákazníka, má Podnik právo uverejniť inzerciu
v rubrike, ktorej obsah najbliišie zodpovedá predmetu činnosti zákazníka. Pokiaf je v Zmluve dohodnuté uverejnenie jnzercie do rubriky, ktorá nebude v danom Produkte
uvedená, Podnik si vyhradzuje právo UVffi'jniťinzerciu v rubrike, ktorá re obsahovo najbliišia rubrike dohodnutej v Zmluve.

2. Podnik nemôže zákazníkovi zaručiť na ktorej strafil.' Produktu alebo na ktorom mieste strany bude jeho inzercia umiestnená. Toto ustal'lO'otllie :)éIllť'YZ1alluje na inzerdu,
ktorá jf podra špe<ifikácií uzavretá na konkrétne umiestnenie. Podnik nie je povinný zákazníka informoval' o tom, aká jnzercia (obsah, inzerujoca firma atď.) bude uverejnená
na rovnakej stránke ako jeho inzercia

3. MEDIATEl si vyhradzuje právo optimalizoval' sadu kľúčových slov, kh spojfnia a variácie a i<h vyuiitie v zdrojovom kóde a taktiež právo optimalizovať zaradenie firemného
profilu len do takých IUDrik, ktoré súvlsia priamo s predmetom činnosti klienta.

l:lánok 7 1Zodpovednosť za vady
1.Zákaznikje povinný vady inzercie písomne uplatnil' v Podniku najneskôr v lehote 180 dní od prvéhodňd distribúciepri~ušnéhovydania Produktu, inak jeho nárok z vád

zaniká.
2. Inzerciamávadyvprípadodl,ak nie je splnená niektorJztýchtopod mienok: bol zmenený obsah (text) alebo bola podstatne zmenená grafická predlohabezsúhlasuzákazníka

v porovnanísužschválenou predlohou; inzercia nebola uverejnená v príslušnom vydaní Produktu vôbec; bola uverejnená v chybnej rub rike{a nejde o pripadpodraélánku
6, ods. 1 týchto Obchodných podmienok); bola chybne uvedená obchodná firma alebo meno, priezvisko, názov, sídlo, adresa, telefónne číslo zákazníka prípadne e-mavé
adresa; text inzercie bol uverejnenýtak,žeznehodnotilvecný ob:)élh inzercie{anejdeorozporsovšeobecnýmišpecifikáciamipodramnkuS,ods.2týchtoObchodných
podmienok,na ktorom zákazník trval); farebné spracovanie inzercievterom produkte pri uŽitídoporučených farieb podra všeobecnýc h špecifikácií sa odchyrujeod grafickej
predlohy, to takým spósobom,l. podstatná tas('ýtl,tku Produktu nezodpovedá norm. ISOSTANDARD12647·1:1004(EI; nebola poskytnutá reklamná plocha podra Zmluvy
~zmyslečlánku 10 týchto Obchodných podmienok.

3. V prípade, že zákazník uplatní vady v súlade s článkom 7, ods. 1 týchto Obchodných podmienok a reklamácia bude Podnikom uznaná, má zákazník nárok na kompenzáciu
Reklamácie zákazníkov sú riešené v súlade s reklamačným poriadkom Podniku, ktorý je zverejnený na hnp:l/firemne.zlatestranky.skl. Uplatnený nárok nemôže zákazník
meniť bez súhlasu Podniku

4. V prde, že zákazník porušil svoju povinnosť písomne informovať Podnik o zmene kontaktov a iných odovzdaných údajov podra čl. S,ods. 3 Obchodných podmienok, Podnik
nezodpovedá za vady či škodu spôsobenu zákazníkovi v dôsledku uverejnení kontaktov a ďalších údajov o zákazníkovi v akckclvk Produkte (vrátane bez~atného záznamu),
ktorýzákaznikpreukázaterneposkytoIPodnikuvpísomnejformeakoposledne~atné.

S.Zákazník,ktorémuvznikol nárok na kompenzáciu podra tychtoObchodných podmieno k,niejeoprávnenýpoiadovaťnáhraduzisku ušlého v dôsledku vád inzerde ,naktoré
sa kompenzácia vzfahuje.

l:lánok 81 Zodpovednosť za škodu, zmluvné pokuty
1. Podnik zodpoveda zákamíkovi za škodu, ktor~ mu vznikla porušením povinností zo strany Podniku v rozsahu stanovenom nasledujúcimi ustanoveniami, pokiar Podnik

nepreukáie,ie porušenie povinností bolo spôsobené okolnosfami vylocujúcimi jeho zodpovednosl
2. Celková výška náhrady škody vrátane ušléholisku v prípade, ie-zákazníkovi vznikne škoda z poruSeniaakejkolve k povinnosti slanoveoej touto Zmluvou, za kloré Podnik

zodpovedá, je obmedzená maximálne oo VÝSkYdohodnutej ceny za uverejnenie inzercie, pri ktorom došlo k porušeniu povinnosti a vzniku ~kody.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrnná predvídaterná škoda, ktorá by mohla vzniknúf ako následok porušenia právnych povinností Podniku, môže činiť maximálfil.' [aastku

zodpovedajúcu čiastkf dohodnutej za uvereJnenie inzercie, pri ktorom došlo k porušeniu stanoveoej povinnosti.
4. V prípade, že zákazník neoznámi Podniku písomne vady inzefOe v lehote, v ktorej.ll! oprávnenýu~alniťvac:ly podra článku 7, ods..1l)UltoDbchodných podmienok, má sa za to,
ie nesplnil povinnosť stanovenú v § 384 Obchodného zákonru"Kaa Podnik nie je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že zákazník tÚlo povinoost'nesplnil, hlavne Skodu,
ktorá vznikla do doby splnenia povinnosti infoonovaf o VZniku alebo ITIOhlosti vzniku škodnej tKialosti.

5. TýmitoOIxhodnjmi podmienkami sa vyluiu~ muinosí poladovaí nahradu pnememiho mku mlOlto slrutuine uilého mku podla §381 OIxhodoiho zákonníka.
6. Lik.lzník zodpovedá za iIodu spôsobenú Podniku, pripade ponrlenia povi1nosti sta •••••• jv ilinku S, ods l ,/alebo ods 4 tjdtto OIxhodojdt podmlOflOl<, rozsahu

§l7l a mOIxhodnéhozjkonnika.
7. Ak je zakazník v omeškaní s uhradou ceny za UVť'fl'jnenie inzercie, je Podnik opravnený požndovat'od zákazníka zmluvnú pokutu vo ~ke 18% p z dlinej sumy, a ďalej

úhr.tdu nakladov Podniku spojeni<h s vymáhaním dlloej lialtky.
8. V ppd OITI<iI.ln" zlk.lzníka s za~atením odstupného pod~ (l. l ods 4 OIxhodoj<h podmlOflOl<alebo nahrady iIody podra 1Iánku l, ods l, písm. 'l OIxhodnjdl

podmienok, Podnik oprávnený úitovaí zkn •••• úrok z OITI<iI.ln. 1'0 vilke 18 % pa z iiastky odstupného. pripadne nah,ady iIOdY a naklady spojeni s jeho/~j
vymahaním (najmä, avšak nie vý!uine, lrovy súdneho konania a trovy exekut kania a tro právneho zastúpia). bplatenim otupého nie j ootku nárok
Pniku na nállradušk.

9. Zákazník nieje orávnl.'flÝ bez píné Slihla Pniku pnúťinfor. tje sa prieumu z meranjinzerciidnJobanisubJekl,ktOmesústrano
Zmluvy. V prp pruŠia tejto pinnosti zo 5\any zákní alevppde,iezákaznik nezapnrenu z ujnenie ind, na nr s vzťahuje meaná mrda,
je Pnikoprávneny {i zitvtky práva zakazní na úJe o oovo,vlýajúz prieumu a mafil.'j inzercie a/alebo (ii)deaktlvaľvšetkyčíla meanej reklamy,
prtom zákzník sa zaväzje uhradiť všetky náklady s tým spoJné a/alebo (iii) pdvať, aby zákazník uhradil Pniku všetky pplatk za telefónne číslo meranej reklamy
a srvisné poplatky a všetk administratívne a perlne nákady sporé s reali áciouprieumuvikutépas16mesiacovpreádzkymeranéhotetefónnehočísla.

l:lánok 9/ Platnosť Zmluvy, súhlas so spracovaním údajov

1.l.l~äzky obh zmluvných Slrán oahnuté v Zmluve trvajú j po uplynutí doby, pre ktor bola určená platnofPruktu, v ktorom bola inzera zJkazníka u~erejnen. Topatí
hla~neopovinnotizákazníkazaplatiťdohodnutúúhradupodračlánku4apračlánku 10,os.30bchodnych podmienok.

2. Zákazní bol informovaný o účele Produktov vydávanych alaleboposkytovaných Pnikom (~izčl. 2) a súhlasí s uverejnenim svojch osobných či identifikčných údajov
{osobné a idenifikačné údaje ďalej spoločne len.Údaje-) v Prouktoch poskovaných Ponikom a ďalej v produktoch a sžbrh majú rovnaký alebo podobný účel
ako Produkty poskyované Podnikom a sú vydávané subjektmi ovládanými priamo alebo nepriamo osobami, ktré patia medzi OSby ovládajúce Podnik, alebo subjektmi,
ktore Súovládané Podnikom, alebo subjektmi, ktoré sú osbami ovládajúcimi Podnik, či už priamo alebo nepriamo (ďalej len.spriaznené spoločnosti Zákazník je oprávnený
kedykorvekteno súhlas doporučeným listomadresovaným Podniku ovolať

3 Zákazník berie na vedomie, že Prdukty Poniku sú verejnými zoznamami a súhlasí s tým, že inzerované údaje budú považované za oprávnene uverejnené vrátane uverejnenia
prostredníctvom elektronickýh médií V zmyle zákona {428/2o2 Zb. je Podnik prevádzkovaterom (správcom) údajOV poskytnutých zákazníkom. Zákazník ppisom tejto
zmluvy uderuje Podniku súhlas k spracovaniu osoných údajov pre ú~e!yopávneného u~erejnenia vo všetkých Produktoch ponúkanych Ponikom, najmä, avk nie výlučne,
v zoznamoch účastníkov a pl účely poskyovania služieb informácií o telefónnych čílach účastníkov podra zakona č. 610/23 Zb. o elektronických komunikáciách, ďalej
pre účely zasielania ponúk obchodu a ~užieb Podnikom (akoukofek formou), k uplatňovaniu práv Podniku súvisiacich s pohradávkami a ich vmáhním, a to i p skončení
zmluvného vzt'ahu, t vš~tko na dobu S r~ od p~ynu{ia týchto obných úajv z~kazni Podniku. l.lkaznik. ďalej súhlasí s t~m, ie Podnik Je oprávneny po dobu
S rokov o pkytutia UdaJV zákazním tieto Udaje odovávať Inm preádzvaterom, a ie tít prádzkovatelia s oprávnení Udaje spracvávať pe rovnaké Uey,
v rokom rozsahu a po rovnakú dobu ako Podnik. Komplelny zam thto preádzvatľov jf k dispcií v sídle Pniku a na inemetových stránkh w.zatestrank.
sk. Podnik je oprávnený lNi sracovaníúdjovzákazní,vrátan moných onýh údaj,vívaťlreteo-sprostrekovalerov podľa svojh vberu, s kormi
Pnik vtúpi do zmluého vztahu. K~etný znam týchlO sprotrekateľov je k diídi v síle Pniku a na inernetovh str~nkacll w.zatestanky.skOé
úaj bú spracovavan eleronicky. Pkytnuti toto súhlasu j dobľé a zákazník bl obmený s informáiami a svjimi práami v rhu pra § 1 zákona
t. 4nol Z.

4l.lkaznik Slihla s opkan uverejňvaním SJIh itlfiknh, kontakmh a ďalš údj pknul Podniku na zákla Zmluvy i v ďalšich Pdukto
vvanych a/ale povaných Podnik a speýml sofmi v fom bplato zámu iv prípe, že nebe utvre na také uvelejnni Zmluva.
Zamík.lť' opráy kyfvk tento súhl dope litom adran Pniku ol Fu prezenáe bltého ZWmu v rári dnh Puktu uri
Podnik Podnik j oprávne netsvjf p na ureJneme batn zázmu Likíka, te zákazní nik automati nár na bezatný záam.

S.l.lkazník shla s tým, ab oo Podnik infOfmal o SVJh Produkto, r o puklodl a sužbách ďlšh sbjtv, ptekami eektroKj kuniki a inými
mi kunikačni si na komakty oné Podniku s oením ako ohodné omie.

6. Lik.lzník súhl s t, i """ Produktodt a pedni Produkto ponúkaojdt Podnikom, um* vyhrzd.ivanie jeho illfki<~ kontakt a lojdt
úJposkytnutjdt Podniku '" zlk Zmluvy podra a_k zného VUp úJu l"yto"Uijocehoprevyh~,.kontakl.

7. Shla zlk.lzníka podra a. 90ojdt podmlOflOl<za~, ptn j po seí pltn Zmluvy me ľodlkom a zlk.lznIÍ.
(Iánok 10 / Zvláštne ustanovenia pre Elektronické produkt
1. Zátne Ualie stanO týmto mnkom, ktor m pen p apliki oatny lánk tho Oh~h podmi v ppad, ie tl.'flto čn stf

podml •• ky o~oe, sa pi~ pr. 8.ktOKké p,oduk~. 8.ktroni<lým puktom sa p. ú~y tjdtt OIxhodni<h plOflOl< Imie poskytnutie pto
pre lejneie úajv súc pre vranie ktaký údaJO zákazníka a/alebo ureOť'fli ine v pbe textu, oD, zku, č vdea dostupé l v eleroiceJ
formpuednitm vjn elektroikh stí na do 12 mecov, aknie. v Zmluv uvné inak (ďalejndilen.Bťrnic pukt- a sone.Eeroick
produk). Elektlnický pukt m zahrvať formu dtupú jedn alebo vacero si eektike kunikie, a to hlavne na inleneto sr
prevádaných Pnikom, formo WAP SS alalebo Ieefonickej link Podniku {ďalej len .reamná plo1, č ak lak stano Zmluva. Ottné uanonia tto
OlhodnY podmiok, ktor s dotuté týmto lánk 10, sa pjú primerane aj prI zmluv, ktýh predmet J posknutie pneto v Eekoick pukto

2. Pnik posuje zákazni reklamnú pohu pre uvtrejnenie Imde určenú podra uavreej Zmluvy so zákazní v elekrikej forme dostpj urče sm
(napr. internet SMS,WAp infolink) a preztovanej donutým sp pra všeobecný šecifikí. Predmeom Zmluvy je záväzk Podniku pknút zkazníi
reklamnú plohu pre uverejnenie inzrcie v rlu a forme určenej Zmluvou a Li vazkzákazníka zaplatiľza pknutie plochy ornu stanovú v Zmluv

l Podnikj oprávnený poiadovaťúhradu za pkytnutie reklamnej plochy za celedohodnutéobobiedobypskutiareklamnejplochyivprípade,žezkaznínes~níSj
zaväzk dodať podklady pre uverejnenie inrcie v pkynulej reklamnej ploche 'as a riadne pra Zluv.

4. Utanovenia Obodných pmienok týkjúce sa záväzu Podniku uwrejniťinzerdu sa primerane použijú i v prípde záväzu Podniku pkynút'reklamnu plochu pľa tohto
článku Obchodných podmienok. Zväz zákazní týkajúce sa odovzdama pkladov pre u'rejnenie inzercie (hlavne článok 5, ods. 1, písm. b) Obchodných podmienok) sa
primerane pužijú i v prípade inzecie zákazníka na pkynutej reklamnej plohe Podnikom pra tohto článku Obchoných pmienok.

S. Podklady poskytnuté zákazníkom pre Elektronicé prdukty musia zodpovedať pdmienkam stanovených Podnikom vo všeobecných špeifikáciách a dohodnutému rozhu N

reklamnej plochy vymedzenej počtom znakov, slov, obrazových bov a/aleb formátom a objemom dál Ol

6. Zákazník je povinný plnenie, ktoré má vady (podra mnku 7, ods. 2 týchto Obchodných podmienok) a ktré sa vyskytli prvý deň dohodnutej doby poskytnutia reklamnej plochy, ;
písomne uplatnitu Podniku v lehote 30 dní od prvho dňa dohodnutej doby pskytnutia reklamnej plohy (uverejnenie), a v prípade, že dôjde k neskorším zmenám inzercie K1

v pskytnutej reklamnej ploche, je zákazník vady tejt inzercie povinný písomne uplatniť u Podniku v lehote 30 dní o uverejnenia zmien inzercie v pskytnutej reklamnej ~
ploche. Ak zákazník neuplatní ~ady v súlade s týmt článkom, jeho nárok zaniká. ~

7. Zákazník dáva súhlasso šírením reklamného oznámenia v poskytnutom reklamnom priestore prostredníctvom Produktov Podniku v rámci celosvetvej pítačovej siete ineret ~
a ďal~ími prostriedkami elektronickej komunikácie pra Zmluvy, a to vtkými možnými spbmi, ktoré majú v povahe vybrané prtiedky elektrnickej komunikácie. ·E

8. (I~nok 3, ods. 4 Obchodných podmienok platí primerane i pre zmluvy, ktorých predmetom je poskytnutie reklamnej plohy pra toto článku s tým, ie za termín redakčnej R
uzáv{kProduktusavtomtoprípdepažujpia{ypracovnyô~predchádzajúopiatkudohodnutejdobyposkytnutareklamnejplohy. r1

ťlánok 11 J Záverečné ustanovenia ~
1.Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Sonskej republiky. :
2. Zmlu strany sa dli, ievlky medzi nimi vznikuté s z lNavnyh vzťahov na zákle te~o Zmluvy alesňsúviacih, vátane s o jej ptnost výkld all 0l

zánik, budú rn: a) pred S!ály rozo Wo spoločnosti Slvensk rov, a.$ so sdlom Krvké ra108, 81 0 Bratiava (dalej len.rozhodco ~
súd), ak ilujÚ zmlu srana pá ilobu n rodcokom Slide; rco knie bd vé pra vnútorýh ppi roh su, a to jilý ~
roco uanoým podra vnúornh predp lozhcoé Slidu, alebo b) pred Rohod(ovkm súdm zrade pri Sovsj hrkj ko, s.ro, ol
Ktba 1, 0 Ol Kke (ďalej len "Rodcovk s") jn ro ustannym preds Rcok súdu, a fO v slade so SlatUto a Rokacm ~
pkm Roovllidu.Podplm tejto Zmluvy zákazník vru~ Podniku • j súhl o v jEdného z " rh s. g

3. Zneni Ohnh podmien Pnik j k dii u Ztupo Pniku, na 'j stánk hr:/rne.atelrank. alebo v sle a P Pnik Z
s vce d plku kh patt a únnti. -

4. V pipe, ž nietorá časť l)Ulto Obhodn pmi č Zll b pan za ntú ale v r s ptn práv pk, OIaine U!nia
Zmluvy ztávajú aj nal.j' ptf. 5. p prenú d ""'J ~atnO thto OIxhodnjdl podmi~ m b
z pM a tehni d na slro Podniku UtJrané zmlu vah aj pa ra pn d ptl
tjdttoOlxhodnjdl pmi r.to tla, sa pjú za tlaá, zy. tjdtt OIxhodoj<h podmlOflOl<, zlu vahy sa med l' : tel
povjú za váhy uavreté pra thl On podmi U


