PRODUKTOVÉ PODMÍNKY
PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
„VOLEJ ZDARMA“

Dodavatel: MEDIATEL , spol. s r. o.
Líbalova 2348/1, 149 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.

☎ 800 12 12 12

účinné od 1. 10. 2016 sjednané jako součást Všeobecných obchodních podmínek společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ke Smlouvě o zveřejnění inzerce sjednané podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V uvedených ustanoveních tyto Produktové podmínky pro poskytování služby
„Volej zdarma“ rozšiřují Všeobecné obchodní podmínky společnosti MEDIATEL, spol. s r.o. případně mají před jejich ustanoveními přednost jako podmínky speciální. Pokud je produkt,
který upravují tyto Produktové podmínky, prodán v rámci akční nabídky skupiny jednotlivých produktů, které jsou nabízeny společně zpravidla za zvýhodněnou cenu (tzv. produktového
balíčku), vztahují se tyto Produktové podmínky pro poskytování služby „Volej zdarma“ i na produkty v produktovém balíčku.

Článek 1

Vymezení pojmů

Článek 2

Podmínky poskytování služby

OP_Volej_zdarma_1.10.2016

1.	Poskytovatel služby - je společnost MEDIATEL, spol. s r.o., se sídlem 1. Služba muže být využívána Zákazníkem pouze na telefonních číslech,
Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku
jejichž je Zákazník oprávněným uživatelem a slouží výhradně pro
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91721 (dále jen
komunikaci s jeho stávajícími a potenciálními zákazníky. Není
„MEDIATEL“).
dovoleno službu využívat pro poskytování komunikačních služeb
2.	
Zákazník – Zákazníkem se rozumí jakákoliv právnická osoba
třetím stranám jako například, telekonference, skupinové diskuze,
a podnikající fyzická osoba, která si Službu objednala.
přepojování hovoru apod. včetně jakýchkoliv aktivit, které směřují
3.	Služba – je poskytnutí bezplatného telefonického hovoru pro spojení
k získání prospěchu z propojovacích a terminačních poplatků. Dále
se Zákazníkem, uskutečňovaného uživatelem služby nebo
není dovoleno jakékoliv rozšiřování Služby poskytnuté v rámci
internetového portálu provozovaného Poskytovatelem.
Smlouvy mezi MEDIATELem a Zákazníkem na telefonní čísla třetích
4.	Smlouva o zveřejnění inzerce (dále jen „Smlouva“) je smlouva uzavřená
osob, agregace telefonních čísel pod jednoho Zákazníka apod.
mezi MEDIATELem a Zákazníkem v listinné podobě, prostřednictvím 2. 
Maximální délka jednoho hovoru uskutečněného prostřednictvím
faxu, e-mailu nebo po telefonu, která upravuje podmínky poskytování
Služby je 60 min.
Služby.
3. Při porušení těchto podmínek muže být poskytování služby ze strany
5. Smluvní strany – smluvními stranami jsou MEDIATEL a Zákazník.
MEDIATELu okamžitě pozastaveno bez náhrady.

