VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY a VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Spoločnosť ARE media group, s. r. o. ako prevádzkovateľ portálu PesiaZona.sk a
www.pesiazona.sk , ako aj ďalších portálov podporujúcich tieto portály nenesie žiadnu
zodpovednosť za obsah tretích strán v grafickej, textovej, či inej podobe, autorských
práv, licenčných a vlastníckych ktorý je dodávaný treťou stranou. V prípade, že ako
používateľ objavíte obsah porušujúci zákon, ste ako používateľ portálu povinný to
okamžite oznámiť písomnou formou na adresu spoločnosti: ARE MediaGroup, s.r.o,
Braneckého 20 949 01 Nitra 1. Za obsah zodpovedá sám dodávateľ. Spoločnosť ARE
media group, s. r. o. plne rešpektuje všetky práva ich vlastníkov.
2. Názory jednotlivých používateľov – v slovnej, alebo písomnej forme nemusia byť
názormi zamestnancov spoločnosti ARE media group, s. r. o.
3. Spoločnosť ARE media group, s. r. o. (ďalej len prevádzkovateľ) je prevádzkovateľom
internetového portálu www.pesiazona.sk a je oprávnená poskytovať reklamu na svojich
stránkach, na stránkach svojich zmluvných partnerov i formou odosielania SMS správ.
4. Zadávateľom objednávky na reklamu (ďalej len objednávateľ) je fyzická alebo právnická
osoba, priamy zákazník alebo reklamná, prípadne mediálna agentúra, ktorá objednáva
reklamný priestor spravovaný prevádzkovateľom, alebo reklamnú SMS kampaň.
2. OBJEDNÁVANIE REKLAMY
1. Reklamný priestor na internetových stránkach prevádzkovateľa a reklamné SMS
kampane sa objednávajú na základe písomnej objednávky (príp. vo forme e-mailu).
Objednávka sa stáva právoplatnou a záväznou až po písomnom potvrdení obidvomi
zmluvnými stranami.
2. Objednávka musí obsahovať meno objednávateľa, sídlo a prípadnú poštovú adresu
objednávateľa, ak je odlišná od sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu a bankové spojenie
objednávateľa, názov objednaného produktu (špecifikácia reklamy), názov klienta, ak
ním nie je objednávateľ, umiestnenie reklamného banneru na internetovej stránke
prevádzkovateľa, formát reklamného banneru, rozmer reklamného banneru v pixeloch,
termín uverejnenia a rozsah inzercie (dohodnutý počet zobrazení) pre každý reklamný
banner zvlášť, výšku agentúrnej provízie (platí len pre reklamné a mediálne agentúry),
cenu, kontaktnú osobu (meno, priezvisko, telefónne číslo, fax alebo e-mail), podpis
zodpovednej osoby a pečiatku zadávateľa.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku, ak bola táto doručená v lehote
kratšej ako 4 pracovné dni pred prvým plánovaným uverejnením reklamy.
4. Predložením objednávky objednávateľ potvrdzuje, že uhradil a má vysporiadané všetky
autorské práva chránené na území Slovenskej republiky, prípadne aj mimo jej územia,
súvisiace s dodanými reklamnými podkladmi.
5. Zadaním objednávky dáva objednávateľ prevádzkovateľovi súhlas k šíreniu reklamného
diela prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu,
autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe a
zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu.
6. Na požiadanie prevádzkovateľa je objednávateľ povinný tieto skutočnosti doložiť

hodnovernými dokladmi. V prípade nepravdivosti poskytnutých údajov nenesie
prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje všetky vzniknuté
nároky bezodkladne vysporiadať, prípadne nahradiť prevádzkovateľovi škodu a náklady,
ktoré mu z toho titulu vznikli.
7. Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za kvalitatívnu a obsahovú stránku ním
dodaného, prípadne na zverejnenie odsúhlaseného komerčného prvku a zaväzuje sa
uhradiť v plnej výške prípadné škody spôsobené jeho obsahovou stránkou .
8. Objednávateľ zbavuje prevádzkovateľa všetkých nárokov akejkoľvek povahy
uplatňovaných tretími stranami, a to najmä nárokov uplatňovaných v spojení s
ustanovením o nekalej súťaži a autorskom práve. V prípade uplatnenia si akýchkoľvek
nárokov takejto povahy alebo poskytnutia odškodnenia zo strany prevádzkovateľa, sa
zadávateľ zaväzuje všetky takéto nároky bezodkladne vysporiadať, prípadne nahradiť
prevádzkovateľovi škodu a náklady, ktoré mu z toho titulu vznikli.
3. REZERVÁCIA REKLAMNÉHO PRIESTORU
1. Podmienkou rezervácie reklamného priestoru je doručenie písomnej objednávky
prevádzkovateľovi, a to kuriérom, poštou, faxom alebo e-mailom.
2. Objednávka je pre prevádzkovateľa záväzná, až keď ju potvrdil.
3. Doručenú objednávku podpísanú objednávateľom, ak sa ju prevádzkovateľ rozhodne
akceptovať, prevádzkovateľ podpíše a doručí späť objednávateľovi predovšetkým faxom
alebo e-mailom bez zbytočného meškania, najneskôr však do 5 pracovných dní po jej
obdržaní. Ak prevádzkovateľ do tohto termínu objednávku dodávateľa nepotvrdil, má sa
zato, že ju neakceptoval.
4. Prípadné požiadavky na vykonanie zmeny sa prevádzkovateľ i objednávateľ zaväzujú
podpisovať bez zbytočného odkladu a v najkratšom možnom termíne.
5. Ak sa objednávateľ rozhodne stornovať potvrdenú objednávku, musí uhradiť storno
sankciu vo výške 50% z podpísanej sumy za reklamnú službu.
4. PODKLADY K REKLAMNEJ KAMPANI
1. REKLAMNÉ BANERY
Musia obsahovať informáciu, kde má byť banner zaradený (stránka alebo podstránka,
kategória).
2. SPONZOR SEKCIE
Musí obsahovať presný reklamný text.
3. SMS KAMPAŇ - počet SMS
Musí obsahovať samostatný reklamný text, názov objednávateľa 11 znakov max. celá
dĺžka je 160 znakov
4. SMS KAMPAŇ - kľúčové slovo
Vybrané klúčové slovo + prípadne ohyby slova
5. KOMPLETNÁ KAMPAŇ
Individuálne dohodnuté podmienky
5. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

1. Grafické reklamné bannerové
formáty určené pre uverejnenie na portáli
WWW.PESIAZONA.SK musia spĺňať nasledovné podmienky, ktoré su uvedené v
cenníku.
2. Všetky neštandardné reklamné formáty a ich maximálna veľkosť podliehajú schváleniu
prevádzkovateľa.

6. UVEREJNENIE REKLAMY
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie reklamy, ak dodaná reklama:
 svojou kvalitou, obsahom alebo technickými parametrami nezodpovedá požiadavkám
prevádzkovateľa a objednávateľ neodstráni závady najneskôr 3 pracovné dni pred
začiatkom kampane
 je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky
 nie je v súlade s dobrými mravmi alebo ohrozuje verejný poriadok
 zasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích strán
 nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa
2. V prípade vyťaženia reklamného priestoru na portáli WWW.PESIAZONA.SK si
prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť uverejnenie reklamy, alebo posunúť termín
realizácie reklamnej kampane v závislosti od momentálneho vyťaženia.
3. Ak prevádzkovateľ na základe zistených skutočností odmietne reklamu uverejniť, alebo
je nútený posunúť termín realizácie, je povinný bez zbytočného meškania o tom písomne
oboznámiť objednávateľa.
7. ŠTATISTIKY
V prípade záujmu objednávateľa o štatistiku, prevádzkovateľ na základe písomnej žiadosti
vygeneruje sumu (vzhľadom na to, že dopredu nie je možné sumu určit), ktorú musí za túto
štatistiku objednávateľ prevádzkovateľovi zaplatiť.
8. CENA
Spoločnosť ARE Media Group s. r. o. poskytuje SMS reklamu a reklamu na jednotlivých
internetových stránkach portálu WWW.PESIAZONA.SK podľa cenníkov uverejnených na
stránke alebo podľa individuálnych ponúk. Prevádzkovateľ je platcom DPH a ceny v
cenníku sú uvedené bez sadzby DPH.
9. FAKTURÁCIA
1. Prevádzkovateľ má právo požadovať od objednávateľa platbu vopred. V takom prípade
vystaví po obdržaní potvrdenej objednávky preddavkovú faktúru (v závislosti od
rozhodnutia prevádzkovateľa až do výšky 100%) za reklamnú kampaň. Objednávateľ je
povinný uhradiť preddavkovú faktúru do termínu splatnosti, najneskôr však 3 pracovné
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dni pred začiatkom reklamnej kampane.
Prevádzkovateľ vystaví koncovú faktúru na celkovú fakturovanú sumu, od ktorej je
odpočítaný prípadný preddavok, do 15 dní po ukončení reklamnej kampane, v prípade
dlhodobej kampane raz mesačne.
Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet
prevádzkovateľa.
Objednávateľ si je vedomý, že mu môže byť za každý deň omeškania platby účtovaná
zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej sumy.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezahájiť objednanú a potvrdenú reklamnú kampaň
objednávateľa, prípadne bežiacu reklamnú kampaň prerušiť alebo úplne zastaviť, ak si
objednávateľ neplní finančné alebo iné záväzky voči prevádzkovateľovi alebo ak je
objednávateľ v likvidácii či konkurze. V takomto prípade zodpovedá objednávateľ za
škody, ktoré uvedeným neplnením prevádzkovateľovi, či tretej strane vzniknú a konanie
prevádzkovateľa sa nepovažuje za porušenie dohody o poskytnutí plnenia dodávateľovi
zo strany prevádzkovateľa.
10. REKLAMÁCIE

1. V prípade chyby výlučne na strane prevádzkovateľa je objednávateľ oprávnený
požadovať náhradné plnenie v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami. Ak nie
je možné poskytnúť náhradné plnenie, má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z
ceny.
2. Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie neuverejnenie reklamnej kampane v
súlade s objednávkou alebo nefunkčnosť jeho služieb počas reklamnej kampane
objednávateľa po dobu dlhšiu než 1deň.
3. Náhrada vo forme zľavy z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.
4. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 7 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol
zistiť chybu.
11. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Všeobecné obchodné podmienky inzercie na portáli www.pesiazona.sk (ďalej len VOP)
sú platné od 1.11. 2010.
2. VOP sú záväzné pre všetky objednávky vzťahujúce sa k inzercii portáli ww.pesiazona.sk.
3. Podmienky tu ustanovené je možné meniť len formou písomnej zmluvy medzi
prevádzkovateľom a objednávateľom alebo potvrdením objednávky.
4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodržanie svojich záväzkov podľa potvrdenej
objednávky, ktoré bolo spôsobené vyššou mocou, a to napr. vojnou, občianskymi
nepokojmi, štátnou alebo miestnou pohotovosťou, prípadnými legislatívnymi zmenami,
počasím, zemetrasením, prírodnými katastrofami, technickými poruchami spojov,
dodávkou elektriny alebo inými udalosťami.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie získané v rámci
spolupráce tretím osobám, inak zodpovedajú za škody, ktoré vzniknú poškodenej strane
porušením tohto ustanovenia.
6. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi
a platnými zákonmi Slovenskej republiky.

7. Zadávateľ si tieto VOP prečítal, súhlasí s nimi a prehlasuje, že ich bude dodržiavať.

V Nitre, 01. 11. 2010

