VŠEOBECENÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti LUMIR-REAL, s.r.o., so sídlomMostná 13, 949 01 Nitra,
IČO: 36683817, DIČ: 2022260922, IČ DPH: SK2022260922, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro, vložka č. 34120/N (ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) platné a účinné pri
prevádzkovaní internetovej stránky a poskytovaní služby
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len ako „VOP“ sa spravujú príslušnými všeobecnými a
záväznýmiprávnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami
paragrafu 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že
používateľom sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi
iných štátov ako je Slovenská republika.Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre každého používateľa
od okamihu jeho nadobudnutia postavenia používateľa. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami,
nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na serveri. Služby prevádzkovateľa sú zo strany
používateľov využívané na vlastné riziko a tým používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách
vystavení rôznym obsahom, ktoré pre niektorých používateľov môžu byť nevhodné, neslušné, urážajúce.
V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto podmienkach, môže prevádzkovateľ
poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným
orgánom.
1.2 Internetová stránka www.partymenu.eu (ďalej len „stránka“) je verejná internetovástránka
poskytujúcapoužívateľom rôzne služby.Internetová stránka spoločnosti, jej obsah, dizajn a štruktúra, je ako celok
chránená autorskými predpismi. Akékoľvek jej napodobňovanie, kopírovanie a akékoľvek rozmnožovanie
materiálov na nej umiestnených pre iné ako súkromné účely je zakázané a môže byť občianskoprávne
a trestnoprávne postihnuteľné.Prehliadať a sťahovať materiály zo stránky je možné len za podmienky, že tieto
materiály budú používané výhradne pre osobné nekomerčné použitie a pri rešpektovaní všetkých relevantných
právnych predpisov.Spoločnosť neručí za obsah informácií uverejnených na stránke, najmä nezodpovedá za ich
úplnosť, aktuálnosť a komerčnú využiteľnosť.Všetky materiály uverejňované na stránke sú teda výhradne
informatívneho charakteru.
1.3 Obsahom internetovej stránky je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa používateľovi zobrazí pri
prehliadaní internetovej stránky alebo pri využívaní služby. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva
autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného
obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený
právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom
internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť používateľ pri prezeraní internetovej stránky
používať. Vždy keď sa v týchto podmienkach použije výraz obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah ako
celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto VOP ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu
prevádzkovateľa nemá používateľ právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.
1.4 Obchodná spoločnosť LUMIR-REAL, s.r.o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36683817, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 34120/N je prevádzkovateľom
stránkywww.partymenu.eua poskytovateľom služby (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
1.5 Užívateľom je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok každá fyzická a/alebo právnická osoba,
ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény
www.partymenu.eu alebo adresu niektorej zo subdomén domény uvedenej internetovej stránky a dôjde
k zobrazeniu obsahu internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej
internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky. Užívateľom možno rozumieť aj zaregistrovaný
subjekt (návštevník, organizátor, fotograf), ktorý pravdivo a úplne vyplnil registračný formulára vytvoril si
používateľský účet(ďalej len „Užívateľ“).
1.6 Službou sa rozumie prístup na stránku prevádzkovanúprevádzkovateľom a využívanie súvisiacich
služieb poskytovaných prostredníctvom tejtostránky (ďalej len "služba").

1.7Používateľský účet je pracovné prostredie používateľa. Používateľ získa svoje používateľské prostredie po
vykonaní registrácie a jej potvrdení zo strany prevádzkovateľa.
1.8Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce pripojenie sa
k stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu stránky a využívanie služby,
najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo
vlastníctve používateľa. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky alebo využitím služby
zodpovedá výlučne používateľ.

Článok II
Práva a povinnosti používateľa
2.1 Registrácia používateľa nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti
osobám, ktoré nie sú na stránke zaregistrované.
2.2 Používateľ je povinný pri registrácii uviesť všetky informácie podľa skutočnosti, pravdivé a správne.
V prípade, ak používateľ v registračnom formulári uvedie nesprávne alebo nepresné alebo nepravdivé
informácie a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie používateľa, čoho dôsledkom bude
vznik škody na majetku spoločnosti alebo iných používateľov alebo tretích osôb, používateľ zodpovedá za všetku
spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.
2.3 Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje
v profile používateľa, a to najneskôr do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.
2.4 Registrovaný používateľ poskytne prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa
ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „osobné údaje“ a
„zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb používateľovi na stránke, sprístupňovania
týchto údajov ostatným používateľom stránky a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby
prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných
údajov, ak ide o osobné údaje. Spoločnosť na ochranu dôležitých aktív spadajúcich do vnútornej bezpečnosti
aplikuje bezpečnostné opatrenia, ktoré prispôsobuje najnovším poznatkom a potrebám. Pri ich návrhu
spoločnosť používa také technické a organizačné opatrenia, ktorých cieľom je:
 zabezpečiť dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími informačnými
technológiami,
 chrániť citlivé obchodné a osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifikáciou
a zničením a zachovať dôvernosť spracovaných údajov,
 identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.
Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal,
pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť v zmysle ustanovenia zákona o ochrane osobných
údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť
v súvislosti so službami poskytované na stránke sprístupnené tretím osobám (používateľom). Súkromnými
údajmi používateľa sa na účely VOP rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným
používateľom alebo nie sú inak zdieľané. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú
za súkromný údaj používateľa.
2.5 Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má prevádzkovateľ právo potvrdiť registráciu
používateľa odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na e-mailovú schránku používateľa. Prevádzkovateľ si
vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu používateľa. Prevádzkovateľ tak vykoná najmä, ale nie výlučne
v prípade, že bude hroziť ujma na majetku alebo iných právach prevádzkovateľa, iných používateľov alebo
tretích osôb.
2.6 Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho
údaje správne, presné a pravdivé, a potvrdením registrácie prevádzkovateľa, používateľ získava svoj
používateľský účet. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu
s týmito VOP zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.
2.7 Používateľ si pri vytváraní používateľského účtu zvolí prístupové údaje – prihlasovacie meno a heslo.
Prihlasovacie meno a heslo sú jedinečné a výslovne sa ustanovuje, že používateľ nesmie bez súhlasu
prevádzkovateľapriamo alebo sprostredkovane odovzdať prihlasovacie údaje od svojho používateľského účtu
inej osobe. Používateľský účet je oprávnený používať len používateľ, teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala
prevádzkovateľovi riadne vyplnený registračný formulár, obdržala potvrdenie registrácie zo strany

prevádzkovateľa. Ak používateľ poruší túto svoju povinnosť a odovzdá svoje prihlasovacie údaje do svojho
používateľského účtu tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti prevádzkovateľa následky za prípadné škody,
ktoré mu alebo spoločnosti alebo inému používateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou
osobou vzniknú.
2.8 V prípade, že prevádzkovateľ zistí, že je odôvodene možno predpokladať, že odoslaný registračný formulár
nie je riadne vyplneným formulárom, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia
používateľského účtu.
2.9 Používateľ vytvorením svojho používateľského účtu berie na vedomie, že pri využívaní služieb na stránke sa
nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so
všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
a) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby
pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu,
príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine;
b) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným
zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
c) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov
a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
d) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy
význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
e) ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie
a emocionálny stav;
f) odosielať príspevky s erotickým obsahom;
g) propagovať detskú pornografiu;
h) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľ;
i) otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe,
akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
j) propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú
omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na
základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike,
v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie TBC, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných
chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
k) otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo
opisovať;
l) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom
Slovenskej republiky;
m) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o tretej osobe, resp. najmä v prípade, ak
takéto informácie o tretej osobe môžu spôsobiť inej osobe prospech;
n) rozširovať obsah stránok prevádzkovateľa, najmä ak nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť
alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným
obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje dohoda;
o) obchádzať vyššie uvedené zákazy.
2.10 Používateľ má právo svoj obsah používateľského účtu archivovať na dátovom úložisku určenom
prevádzkovateľom po dobu určenú prevádzkovateľom. Obsah, najmä fotografie, je používateľ povinný na
vlastné náklady vysporiadať tak, aby ho mal právo použiť pri využití služby.
2.11 Používateľ má právo používať obsah stránky tak, aby mohol riadne využívať služby a s takýmto použitím
obsahu internetovej stránky prevádzkovateľ vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej
republiky.
2.12 Používateľ nesmie vykonať úkony smerujúce k obmedzeniu alebo vypnutiu reklamných prostriedkov
(bannery, odkazy, obrázky a pod.) nachádzajúcich sa na stránke. Používateľ zároveň súhlasí s tým, že mu budú
zasielané informačné a propagačné e-mailové správy v súvislosti so službami prevádzkovateľa.
2.13 Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na stránke nárok na žiadnu autorskú odmenu.
2.14 Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude
používať služby na stránke na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2.15 Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť na stránku ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších
používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré

meno. Používateľ nesmie na stránke propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom
konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
2.16 Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho
oznámenia o tejto skutočnosti. Používateľ môže aj na vlastnú žiadosť požiadať prevádzkovateľ o zmazanie jeho
používateľského účtu. Za zmazanie používateľského účtu používateľa si prevádzkovateľ nebude účtovať žiadne
poplatky a ceny.
2.17 Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na
stránke po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov používateľa). Po zrušení
registrácie používateľa zároveň na stránke zostávajú aj všetky jeho príspevky, ktoré boli a sú verejne prístupné.

Článok IV
Obsah služby, práva a povinnosti spoločnosti
4.1 Prevádzkovateľ poskytuje prostredníctvom stránky používateľom službu, a to odplatne alebo bezodplatne.
O bezodplatnosti služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje prevádzkovateľ.
4.2 V prípade poskytovania platených služieb, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo poskytovať služby
v prevádzkovateľom určených balíčkoch za ceny stanovené prevádzkovateľom.
4.3 Pri poskytovaní služby prevádzkovateľ vytvorí používateľovi podmienky na jej riadne využívanie.
4.4 Prevádzkovateľ je povinný a používateľ si je vedomý, a súhlasí s tým, že ak sa na prevádzkovateľa obráti
orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo
iného konania, prevádzkovateľ je povinný poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať
k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinnosti prevádzkovateľa podľa týchto
VOP.
4.5Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na
stránke okrem povinností uvedených v týchto VOP žiadne iné ďalšie povinnosti.
4.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného
vlastníctva ani iných práv používateľmi.
4.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje postupovať s náležitou starostlivosťouo funkčnosť stránky, avšak neposkytuje
používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia stránky. Prevádzkovateľ
nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním
služieb na stránke, poškodením uložených informácií, útokom na internetový server a skutočností spôsobených
v dôsledku vis maior.
4.8 Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť prevádzkovateľa patria aj také mimoriadne a neodvrátiteľné
udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu prevádzkovateľa a ktoré
prevádzkovateľovi zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplne plnenie povinnosti vyplývajúcich
z týchto VOP. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické
akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod. Rovnaké právne následky môže mať
zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovania
právnych vzťahov regulovaných týmito VOP a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.
4.9 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu, a to aj bez uvedenia dôvodu a/alebo najmä
v prípade, že prevádzkovateľ zistí, že používateľ:
a) porušuje zákony a právne normy Slovenskej republiky a Európskej únie;
b) porušuje tieto VOP;
c) na úložisko dát určené prevádzkovateľom ukladá dáta, ktoré zasahujú do práv prevádzkovateľa, iných
používateľov alebo tretích osôb;
alebo zamedziť prístup používateľovi bez predchádzajúceho upozornenia.
4.10 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na
stránke na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť stránku, a to aj
bez akýchkoľvek predchádzajúcich upozornení. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom
a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú.
V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinnosti používateľa uvedených v týchto VOP

a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný
nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
4.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto VOP pokiaľ to bude vyžadovať
ochrana práv alebo oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo používateľov alebo tretích osôb.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP aj pokiaľ budú vyžiadané zmenou právnych
predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa. V prípade, že príde k zmene týchto VOP, používateľ berie
na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia VOP. Ak používateľ pokračuje
v používaní služieb stránky po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel
bez výhrad súhlasí.
4.12 Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku
poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia
s uvedeným.
4.13 Prevádzkovateľ využíva sociálne siete na propagáciu svojej stránky www.partymenu.eu, zlepšovanie a
sprístupňovanie svojich služieb. Na stránke PartyMenu.eu má napríklad integrované plugins sociálnych sietí. Po
kliknutí na jedno z týchto tlačidiel a registrácii s účtom používateľa na sociálnej sieti, budú údaje používateľa
zdieľané s prevádzkovateľom sociálnej siete používateľa, prípadne budú prezentovaná na profile používateľa,
aby stránka prevádzkovateľa mohla byť zdieľaná v rámci siete priateľov používateľa.
Okrem týchto tlačidiel má PartyMenu.eu tiež založené účty na niekoľkých sociálnych sieťach a ponúka aplikácie
sociálnych sietí. Vďaka týmto službám môže používateľ zdieľať údaje s PartyMenu.eu. Po prihlásení do aplikácie
sociálnej siete bude používateľ informovaný, ktoré údaje budú zdieľané s PartyMenu.eu. Informácie, ktoré sa
rozhodne používateľ s prevádzkovateľom zdieľať, môžu obsahovať základné informácie, ktoré sú dostupné
v profile používateľa na sociálnej sieti, jeho emailovú adresu, aktualizácie statusu a zoznam priateľov. Tieto
informácie sú nevyhnutné pre vytvorenie unikátneho používateľského prostredia na samotnej aplikácii alebo na j
webovej stránke prevádzkovateľa. Vďaka týmto údajom môže prevádzkovateľ prispôsobiť svoju webovú
stránku, spojiť používateľov s priateľmi, ako aj analyzovať a zlepšovať služby prevádzkovateľa.
Taktiež prevádzkovateľ umožní používateľovi prihlásiť sa k účtu na PartyMenu.eu použitím jeho účtu na
sociálnych sieťach. Poskytovateľ sociálnych sietí používateľovi poskytne viac informácií o tom, ako využíva a
spracúvava dáta v týchto prípadoch.
Článok V
Pravidlá pre pridávanie fotografií
5.1 Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na stránku len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva
resp. súhlas autora.
5.2 Používateľ nesmie na stránku pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so
všeobecnými záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických
fotografií a videí.
5.3 Pravidlá pre pridávanie fotografií a videí uvedené v bodoch 1. A 2. Sa vzťahujú na všetky fotografie a videá,
ktoré používateľ pridáva na stránku, a to najmä do používateľského účtu, do fotoalbumov a na stránku.
Článok VI
Platobné podmienky a fakturácia platených služieb
6.1 Prevádzkovateľ má za poskytnutie platených služieb právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka
sprístupneného používateľom prostredníctvom stránky. Pri platených službách poskytovaných
prevádzkovateľom na stránke sa na záväzkový vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom použijú
primerane ustanovenia týchto VOP s výnimkou čl. IV bod 4.7 veta druhá, čl. IV, bod 4.9 a čl. IV bod 4.10 týchto
VOP.
6.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivých balíčkov časti služby, ktoré bude
ponúkať používateľom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.
6.3 V prípade, ak príde k zmene ceny za službu, prevádzkovateľ je povinný rešpektovať cenu za službu podľa
cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom po dobu, počas
ktorej má cena platiť.
6.4 Používateľ má právo si kúpiť od prevádzkovateľa konkrétny počet kreditov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje
právo určiť minimálny a maximálny počet kreditov, ktoré je možné používateľom kúpiť.

6.5 Podstatou prevádzkovateľom uplatňovaného kreditného systému je, že používateľ po kúpe kreditov má
právo
tieto
kredity
spotrebovať
ich
výmenou
za
propagáciu
služby
nasledovne:
https://www.partymenu.eu/platenesluzby/kredity.pdf
6.6 Všetky platené služby budú uverejnené až po odpočítaní príslušného počtu kreditov, resp. priamej platby. Je
povinnosťou používateľa, aby mal na svojom používateľskom účte dostatočný objem kreditov, na zaplatenie ním
zvolenej platenej služby. Používateľ má právo začať s využívaným platenej služby až po zaplatení ceny.
V prípade, že používateľ využíva platenú službu a má v úmysle využívať platenú službu aj po skončení obdobia,
za ktoré už cenu za platené služby zaplatil, je povinný zaplatiť cenu za ďalšie obdobie vopred tak, aby v prvý deň
nového obdobia bola cena za nasledujúce obdobia zaplatená.
6.7 Používateľ má právo nakladať slobodne so svojimi kreditmi. Používateľ môže kedykoľvek navýšiť stav
svojich kreditov. Vo svojom používateľskom konte si vyberie sumu o ktorú chce stav svojich kreditov navýšiť.
Systém mu automaticky vygeneruje zálohovú faktúru so všetkými potrebnými údajmi na úhradu tak, ako sú
aktuálne uvedené v registračnom formulári. Zálohová faktúra sa považuje za uhradenú až po pripísaní celej
sumy ceny na účet spoločnosti. Po úhrade bude používateľovi vygenerovaná faktúra - daňový doklad.
6.8 Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené služby na používateľove emailové konto
vytvorené na stránke www.partymenu.eu.
6.9 Používateľ platenej služby bude považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. za zdaniteľnú
osobu len v prípade, že poskytne prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje pri registrácii svojho
používateľského účtu alebo ich oznámi prevádzkovateľovi na emailovú adresu: info@partymenu.eu.
6.10Používateľ platenej služby v prípade neposkytnutia údajov podľa článku V., bod 5.10, nie je považovaný
podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. za zdaniteľnú osobu.
6.11 Používateľ môže vykonať svoju platbu bankovým prevodom, priamym vkladom na účet prevádzkovateľa
alebo v súčinnosti s treťou osobou. Ide o aktiváciu platených služieb, ktoré zabezpečuje tretia osoba a tento
spôsob platby zabezpečuje spoločnosť Trust Pay, a.s., so sídlom Za kasárňou 315/1, 831 03 Bratislava, IČO:
36 865 500 (prijímanie platieb kartou a okamžitou online platbou).
6.12 Nevyužité kredity spoločnosť používateľovi neprepláca.
6.13 Bankové poplatky spojené s platbami používateľa podľa týchto VOP znáša používateľ.
6.14 Postup pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej službe upravuje reklamačný
poriadok, ktorý je k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
7.1 V prípade riešenia akýchkoľvek sporov sa účastníci právneho vzťahu podľa týchto VOP zaväzujú prijať
všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenia akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť
z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu budú riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by
mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto VOP budú predmetom konania pred príslušnými
všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
7.2 Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.
7.3 Prevádzkovateľ má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto VOP.
7.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom stránky.
7.5 Príslušným orgánom kontroly poskytovania týmito pravidlami upravených a s nimi súvisiacich služieb je
Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.
V Nitre, 24.9.2014

