OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MEDIATEL, spol. s r.o.
pro poskytování služby „Volej zdarma“ (účinné od 20. 3. 2013)
sjednané podle § 273 obchodního zákoníku (dále jen „Obchodní podmínky“) ke smlouvě o zveřejnění inzerce
uzavřené podle § 269, odst. 2 obchodního zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 odst. 1
obchodního zákoníku, že se jejich vztah bude řídit obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Dodavatel: MEDIATEL , spol. s r. o.
Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102
IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 91721, zapsána dne 5. 2. 2003.
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1. Tyto podmínky upravují podmínky poskytování služby „Volej zdarma“ 4. Při porušení těchto podmínek muže být poskytování služby ze strany
Mediatelu okamžitě pozastaveno bez náhrady.
(dále jen „služba“), jež poskytuje společnost MEDIATEL, spol. s r.o.,
se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 5. Tyto podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.mediatel.cz.
Mediatel je oprávněn tyto podmínky jednostranně měnit a upravovat.
vložka 91721 (dále jen „Mediatel“) a inzerentem na základě smlouvy
Pokud dojde ke změně těchto podmínek ze strany Mediatelu v době
o zveřejnění inzerce (dále jen „smlouva“).
trvání smlouvy, může inzerent písemně odstoupit od smluvního
plnění (části smlouvy) týkající se služby, a to nejpozději do 30 dnů
2. Služba muže být využívána inzerentem pouze na číslech, jejichž je
od zveřejnění nových podmínek. Neučiní-li tak, má se za to, že nové
oprávněným uživatelem a slouží výhradně pro komunikaci s jeho
podmínky akceptoval. Pro vyloučení všech pochybností za změnu
stávajícími a potenciálními zákazníky. Není dovoleno službu využívat
podmínek se považuje zejména změna celkového limitu hovorů
pro poskytování komunikačních služeb třetím stranám jako například,
na stanovenou časovou jednotku a/nebo změna limitu maximální
telekonference, skupinové diskuze, přepojování hovoru apod. včetně
délky hovoru. Neakceptuje-li inzerent nové podmínky a odstoupí
jakýchkoliv aktivit, které směřují k získání prospěchu z propojovacích
od služby v souladu s těmito podmínkami, náleží mu peněžitá náhrada
a terminačních poplatku. Dále není dovoleno jakékoliv rozšiřování
plnění, jejíž výše se stanoví jako poměrná část smluvní ceny zaplacené
služby poskytnuté v rámci smlouvy mezi Mediatelem a inzerentem
za službu z celkové ceny na stanovené období.
na telefonní čísla třetích osob, agregace telefonních čísel pod jednoho
inzerenta apod.
6. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 3. 2013.
3. Maximální délka jednoho hovoru uskutečněného prostřednictvím
služby je 60 min.

