Všeobecné obchodné podmienky
Článok I.
Úvod
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou A.I.Works,
s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom portálu www.slovakia.sk a tretími osobami. Tieto
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvných vzťahov medzi
prevádzkovateľom a tretími osobami.
Článok II.
Služby
Prevádzkovateľ prostredníctvom portálu www.slovakia.com zabezpečuje priestor na
propagáciu pre tretie osoby, ktoré prejavia záujem o poskytnutie prezentačného priestoru.
Prezentácie sú zaradené do súvisiacich sekcií a ich obsah je výlučne v anglickom jazyku.
Portál slúži najmä na sprehľadnenie informácii pre turistov a jednoduchšie vyhľadanie služieb
cestovného ruchu, ktoré ponúkajú tretie osoby. Služby môžu byť rozdelené do kategórii.
Článok III.
Objednávateľ
Objednávateľom sa rozumie každá osoba, ktorá prejaví záujem o využitie služieb
poskytovaných prevádzkovateľom, a ktorá uzavrie zmluvu o poskytovaní prezentačného
priestoru na www.slovakia.com.
Článok IV.
Zmluva o poskytovaní prezentačného priestoru
Zmluva o poskytovaní prezentačného priestoru na portáli www.slovakia.com sa uzatvára
elektronickými komunikačnými prostriedkami na základe objednávky objednávateľa a jej
potvrdenia prevádzkovateľom na obdobie jedného roka, a to nasledovným spôsobom:
− objednávateľ, ktorý má záujem o služby poskytované prevádzkovateľom musí vyplniť
on-line formulár dostupný na portáli www.slovakia.com, v ktorom vyplní požadované
údaje.
− následne po spracovaní vyplneného on-line formulára prevádzkovateľom bude
objednávateľ telefonicky kontaktovaný obchodným zástupcom prevádzkovateľa, ktorý
sa s objednávateľom dohodne na cene za poskytované služby a vyžiada si od
objednávateľa údaje potrebné na vytvorenie profilu objednávateľa.
− po tomto kroku vytvorí prevádzkovateľ pre objednávateľa pro-forma profil
objednávateľa, ktorý mu bude poslaný formou e-mailu spolu s objednávkou a
faktúrou, kde po kliknutí na internetový odkaz dôjde k zobrazeniu profilu
objednávateľa, tak ako sa bude zobrazovať na portáli www.slovakia.com.
− v prípade, že objednávateľ akceptuje prevádzkovateľom vytvorený profil, bude
objednávateľov profil po zaplatení ceny za službu zverejnený na portáli
www.slovakia.com.
− zaplatením ceny za službu sa zmluva považuje za uzavretú. Zmluvou sa
prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby konkretizované v
objednávke.
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Ostatné podmienky poskytovania služby
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2. Objednávateľ je povinný pravdivo vyplniť požadované povinné údaje. Objednávateľ je
povinný uviesť názov služby či produktu, ktorý je predmetom prezentácie, svoje
fakturačné údaje a kontakt na osobu zodpovednú za poskytnutie prezentačných
materiálov. Súčasťou objednávky je výber cenového balíka z aktuálneho cenníka
zodpovedajúceho kategórii podľa predmetu prezentácie.
3. Prevádzkovateľ telefonicky kontaktuje objednávateľa do 7 pracovných dní odo dňa
vyplnenia a poslania on-line formulára prevádzkovateľovi, za účelom vyžiadania údajov
potrebných na vytvorenie profilu a dohodnutie formy a rozsahu prezentácie s
objednávateľom.
4. Po potvrdení objednávky prevádzkovateľ bezodkladne zverejní objednávateľom
odsúhlasený profil na www.slovakia.com.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť prezentačné materiály ktoré majú byť predmetom
prezentácie vo forme textu v anglickom jazyku, fotografií a ďalších relevantných
grafických podkladov. Text musí byť originálny, t.j. objednávateľ musí mať k tomuto
textu, resp. k iným propagačným materiálom autorské právo, príp. právo na ich
používanie udelené na základe licenčnej zmluvy uzavretej s autorom, a propagačné
materiály nesmú porušovať práva tretích osôb z ich ochranných známok a/alebo iných
právom chránených označení, resp. iných práv duševného vlastníctva, ku ktorých
používaniu nedala tretia osoba súhlas. Inak objednávateľ zodpovedá prevádzkovateľovi za
škodu, ktorá mu porušením týchto práv tretích osôb vznikla. Ak tretia osoba upozorní
prevádzkovateľa, že zverejnením propagačných materiálov dochádza k porušovaniu jej
práv z duševného vlastníctva, prevádzkovateľ je oprávnený vyzvať objednávateľa, aby
objednávateľ preukázal, či má k týmto materiálom právo na ich používanie. Ak
objednávateľ toto právo nepreukáže, prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť profil
objednávateľa, a to až do doby, kým objednávateľ neposkytne propagačné materiály
potrebné na vytvorenie nového profilu.
6. Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi každú zmenu údajov
uvedených v prezentácii a požiadať o ich aktualizáciu. Objednávateľ zároveň berie na
vedomie, že nesplnením si povinnosti aktualizovania údajov môže spôsobiť
prevádzkovateľovi škodu, najmä znížením dôveryhodnosti portálu www.slovakia.com a
znížením hodnotenia fulltextovými vyhľadávacími robotmi na internete.
7. Objednávateľ zodpovedá za obsah ktorý vyplnil v objednávke a obsah prezentačných
materiálov. Objednávateľ zodpovedá za škody spôsobené tým, že prevádzkovateľovi
poskytne obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb z duševného vlastníctva. V prípade
zistenia porušenia práv tretích osôb, prevádzkovateľ môže ukončiť poskytovanie
prezentačného priestoru na portáli. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody
vzniknuté porušením práv tretích osôb. Prevádzkovateľ môže odmietnuť umiestnenie
prezentácie alebo odstrániť obsah prezentácie, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom

Slovenskej republiky, s dobrými mravmi alebo týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami.
8. Objednávateľ objednávkou potvrdzuje, že je oprávnený vystupovať v mene fyzickej alebo
právnickej osoby ktorej profil bude prezentovaný na portáli a že sa oboznámil s týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa.
9. Zmluva nadobudne účinnosť dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet
Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ uverejní prezentáciu objednávateľa bezodkladne.
10. Termíny medzi prevádzkovateľom a objednávateľom môžu byť dohodnuté aj inak.
Dokladom dohody je e-mailová komunikácia. Na túto komunikáciu sa používajú e-maily,
ktoré sú uvedené v objednávke a v potvrdení objednávky.
11. Prevádzkovateľ môže určiť poradie, v akom bude objednávateľ uvedený v prezentácii na
portáli. Ide o jednostranné rozhodnutie prevádzkovateľa a objednávateľ nie je oprávnený
akokoľvek reklamovať toto určené poradie, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak
alebo ak nie je stanovené v charakteristike ponuky služby inak.
12. Prevádzkovateľ má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy o poskytnutí prezentačného
priestoru ak objednávateľ poruší niektorú z povinností ustanovených v týchto
všeobecných obchodných podmienkach.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy písomnou formou doručenou prevádzkovateľovi
na adresu jeho sídla uvedenú v aktuálnych všeobecných obchodných podmienkach.
Objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.
14. Prevádzkovateľ môže označiť prezentáciu objednávateľa vhodným slovným spojením,
prípadne umiestnením, alebo ich kombináciou v súlade s kontextom obsahu podľa svojho
uváženia.
Článok VI.
Platobné podmienky
1. Cena za služby je uvedená v aktuálnom cenníku prevádzkovateľa nachádzajúcom sa na
portáli a zahŕňa poskytovanie služby počas jedného roka. Prevádzkovateľ a objednávateľ
sa môžu dohodnúť na cene aj inak, pričom dokladom je e-mailová komunikácia. Pre obe
strany je dohodnutá cena záväzná. V prípade nezaplatenia v dohodnutej lehote splatnosti
je prevádzkovateľ oprávnený predĺžiť lehotu splatnosti na uverejnenie prezentácie na
portáli. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade nezaplatenia splatného záväzku
objednávateľa dočasne pozastaviť uverejnenie prezentácie na portáli a to do doby
uhradenia celej dlžnej sumy.
2. Objednávateľ je povinný do 30 dní pred uplynutím doby prezentácie na portáli uhradiť
cenu za poskytovanú službu za nasledujúci rok v prípade, že trvá na ďalšom pokračovaní
prezentácie. V opačnom prípade sa prezentácia automaticky zruší ku dňu ukončenia
zmluvy, t.j. po uplynutí jedného roka odo dňa uzavretia zmluvy.

Článok VII.
Ochrana osobných údajov
Objednávateľ týmto dáva prevádzkovateľovi výslovný súhlas na spracovanie, použitie a
uschovávanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení. Tento
súhlas je poskytnutý po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú
príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku.
Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť A.I.Works, s.r.o. so sídlom
Park
duklianskych obetí 4, 040 01 Košice, IČO: 46 216 758, zápis v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27859/V.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich
zverejnenia na portáli www.slovakia.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto
Všeobecných obchodných podmienok, ktorá je účinná odo dňa jej zverejnenia.

