POPIS PLATENÝCH SLUŽIEB
Pri platených službách poskytovaných spoločnosťou LUMIR-REAL, s.r.o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra,
IČO: 36683817, IČ DPH: SK2022260922, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka
č. 34120/N (ďalej len „spoločnosť alebo prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) sa na záväzkový
vzťah medzi spoločnosťou a používateľom platenej služby použijú primerane ustanovenia všeobecných
obchodných podmienok https://www.partymenu.eu/vop.pdf.
1. Prevádzkovateľ má právo za poskytnutie platenej služby na zaplatenie ceny podľa tohto platného cenníka
sprístupneného prevádzkovateľom na svojej webovej stránke www.partymenu.eu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje
právo prispôsobovať ceny za platené služby, ktoré bude ponúkať používateľom a zároveň meniť ceny za platené
služby.
2. Podstatou prevádzkovateľom uplatňovaného kreditného systému je, že používateľ po kúpe kreditov má právo
tieto kredity spotrebovať ich výmenou za poskytnutie platenej služby prevádzkovateľom.
3. Cena jedného kreditu je 1 €. Používateľ je povinný si vo svojom používateľskom účte vybrať sumu, ktorou si
chce zakúpiť svoje kredity. Minimálna suma, ktorú je požívateľ povinný uviesť je 5 € - používateľ je teda povinný
zakúpiť si minimálne 5 kreditov.
4. Možnosti platených služieb sú nasledovné:

Druh platenej služby

Cena platenej služby

Doba platnosti služby

zverejnenie PR
článku

2 kredity

neobmedzene

zvýraznenie akcie *

5 kreditov

podľa zadania
používateľa

zvýraznenie akcie **
TOP NAD VŠETKÝM

15
kreditov/deň/kraj

podľa zadania
používateľa

zvýraznenie akcie ***
TOP V DANOM DNI

vlastná url adresa

5
kreditov/týždeň/kraj

5 kreditov

minimálne 7 dní

neobmedzene

Rozsah platenej služby

Poznámka

článok sa zobrazí na
úvodnej stránke
webu medzi
novinkami
akcia je zobrazená
v rámci „listingu“
s využitím celého
riadku

článok podlieha
schváleniu
prevádzkovateľa

služba je unikátna
vo zvolenom
období a vo
zvolenom kraji
aktiváciou tejto
platenej služby je
akcia používateľa
zobrazená na
najvyšších
priečkach vo
zvolenom období
v danom
vyhľadávanom dni
návštevníka stránky
zakúpenie
jedinečnej url
adresa na stránke
www.partymenu.eu

nemení sa pozícia
akcie v rámci
listingu, ale len
veľkosť jej
zobrazenia
spoplatnenie za
poskytnutú platenú
službu prebieha
v momente uloženia
a zadania
používateľom

spoplatnenie za
poskytnutú platenú
službu prebieha
v deň aktivácie
zvýraznenia akcie

zakúpená url adresa
na stránke
www.partymenu.eu
bude priradená
akcii používateľa

5. V prípade ak si používateľ objednal platenú službu „zvýraznenie akcie ** TOP V DANOM DNI“ a 24 hodín
pred jej aktiváciou nebude mať na svojom konte dostatok kreditov na jej zaplatenie, bude kontaktným mailom
upozornený na potrebu jeho zakúpenia. Ak používateľ svoj kredit do momentu aktivácie tejto služby nedoplní,
jeho zakúpená platená služba nie je aktivovaná v momente, ktorý si on zadal. Používateľ je opätovne upozornení
mailom o potrebe jeho zakúpenia. Nakoľko zvýraznenie tejto platenej služby prebieha v minimálnom týždňovom
objeme, až momentom zaplatenia tejto platenej služby sa realizuje jej doaktivácia v alikvótnom množstve
kreditov.
6. Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% dane z pridanej hodnoty.
7. Tento cenník platených služieb je platný dňom 10.09.2014

