Obchodné podmienky na poskytovanie predplatených
verejných elektronických komunikačných služieb

Článok IV
Obstaranie kreditu

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Slovanet, akciová spoločnosť, so sídlom Záhradnícka
151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 765 143, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka č. 2103/B vydáva obchodné
podmienky na poskytovanie verejných elektronických
komunikačných
služieb
(ďalej
len
„obchodné
podmienky“).

1.

Kredit možno obstarať zakúpením predplatenej karty,
ako aj aktiváciou kreditu bankovým prevodom alebo
vkladom, cez internet banking alebo kreditnou kartou
Visa a EC/MC. Nevyčerpaný kredit sa nevracia.

2.

Podrobnosti
o obstaraní
kreditu,
jeho
dobití
a podmienkach jeho čerpania, dopĺňania či predlžovania
platnosti a trvania sú zverejnené na web stránke.

Článok II
Vymedzenie základných pojmov
1.

Predplatené služby - služba NaEX a služba Rozbaľ.to!.

2.

Web stránka - internetová stránka konkrétnej
predplatenej služby s adresou www.naex.sk alebo
www.rozbal.to

3.

Poskytovateľ- Slovanet, a.s., Bratislava

4.

Predplatiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce
využívať predplatené služby a za tým účelom si obstará
kredit.

5.

Účastník - predplatiteľ, ktorý uzavrie s poskytovateľom
zmluvu o pripojení.

6.

Kredit - finančný limit, do výšky ktorého môže
predplatiteľ využívať predplatené služby.

7.

Predplatená karta - karta, CD alebo iný fyzický nosič,
slúžiaci na obstaranie kreditu predplatenej služby

8.

Konto - záznam v databáze účastníkov na web stránke
predplateného systému, charakterizovaný prihlasovacím
menom, heslom, osobnými údajmi účastníka, zvolenými
doplnkovými službami a kreditom.

9.

Všeobecné podmienky - všeobecné podmienky na
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby
sprostredkovania prístupu do siete Internet.

10.

Tarifa - platné sadzobníky cien za poskytovanie
predplatených služieb vydávané poskytovateľom, ktoré
obsahujú aj podmienky uplatňovania cien; tarifa
obsahuje tiež bližšiu špecifikáciu spôsobu a podmienok
poskytovania predplatených služieb.
Článok III
Základná charakteristika predplatených služieb

1.

Predplatené služby umožňujú účastníkovi prístup do
siete Internet a využívanie služby telefonovanie
prostredníctvom technológie VoIP, ako aj využívanie
niektorých doplnkových služieb.

2.

Na predplatené služby sa vzťahujú všeobecné
podmienky, okrem ustanovení, ktorých povaha vylučuje
ich použitie na tieto služby.

3.

Podrobnejšie informácie o predplatených službách
obsahuje tarifa.

Článok V
Ceny predplatených služieb
1.

Ceny predplatených služieb sú uvedené v tarife.
Článok VI
Uzavretie zmluvy o pripojení

1.

Zmluva o pripojení sa považuje za uzavretú, keď si
predplatiteľ vytvorí konto na web stránke. Tým sa
predplatiteľ stáva účastníkom podľa všeobecných
podmienok.

2.

Súčasťou zmluvy o pripojení sú tieto
podmienky, všeobecné podmienky a tarifa.

obchodné

Článok VII
Záväzok účastníka
1.

Účastník sa zaväzuje dodržiavať tieto obchodné
podmienky, všeobecné podmienky a príslušnú tarifu
a sledovať ich zmeny.

2.

Tieto obchodné podmienky, všeobecné podmienky
a príslušná tarifa sú zverejnené na web stránke. Týmto
spôsobom sa zverejňujú aj ich zmeny.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa
1.1.2005
V Bratislave, dňa 15.12.2004

Ing. Peter Máčaj
podpredseda predstavenstva
v. r.

