Všeobecné obchodné podmienky
pre recenzie a testovanie
platné od 4. februára 2010

1. Predmet úpravy
1.1.

Predmetom úpravy všeobecných obchodných podmienok pre recenzie a
testovanie (ďalej len “podmienky testovania”) sú vzťahy medzi Mgr. Ľubomírom
Mäkkým, so sídlom Kratiny 9, 831 07 Bratislava, IČO 41 638 484, DIČ
1075494387, zapísaným v živnostenskom registri č. Žo-2005/39718/2/Z24 na
Obvodnom Úrade v Bratislave (ďalej len “HIKING.SK”) a objednávateľom, ktoré
vznikajú pri redakčnom recenzovaní a/alebo testovaní výrobku, na ktorého
základe vzniká textový a obrazový materiál, ktorý môže byť uverejnený v
nasledovných médiách:
a) online médiá – hiking.sk,
b) v tlačovinách a ostatných médiách vydávaných, či prevádzkovaných
HIKING.SK.

1.2.

Podmienky testovania sú všeobecné a platia pre každú právnickú alebo fyzickú
osobu, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva recenzovanie a/
alebo testovanie outdoorovej výbavy (ďalej len objednávateľ) v zmysle bodu
1.1.

1.3.

Pod redakčným recenzovaním a/alebo testovaním sa rozumie činnosť,
prostredníctvom ktorej sa osoba poverená HIKING.SK (ďalej “autor”)
oboznamuje s vlastnosťami a parametrami jedného výrobku, ktorý bol
objednávateľom poskytnutý, o čom sa spíše preberací protokol.

1.4.

Súčasne so zverejnením v zmysle bodu 1.1 udeľuje HIKING.SK objednávateľovi
práva k využitiu textového a obrazového materiálu, s výhradou materiálov, ktoré
sú označené ako interné.

1.5.

Texty recenzie alebo testu vyjadrujú nezávislý názor HIKING.SK, ktorý po
obsahovej stránke za tento text zodpovedá a preto objednávateľ nemôže
upravovať, či meniť zmysel textu.

1.6.

Sprostredkovaným výsledkom recenzovania a testovania je získanie detailných
informácií o výrobku a využitie týchto informácií v reklamnej alebo propagačnej
činnosti objednávateľa.

1.7.

Úpravu vzťahov medzi HIKING.SK a objednávateľom odlišne od obchodných
podmienok môže upraviť osobitná zmluva.

2. Všeobecné ustanovenia
2.1.

Redakčné recenzovanie a/alebo testovanie sa vykonáva na základe objednávky,
ktorá musí obsahovať hlavne tieto náležitosti:
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a) obchodné meno, sídlo, bankové spojenie, číslo účtu, IČO, DIČ, IČ DPH
(ak je platiteľom DPH), presnú adresu objednávateľa, na ktorú bude
vydavateľ posielať faktúru za uverejnenie inzercie, pečiatku a podpis,
telefonický, resp. e-mailový kontakt na osobu zodpovednú za inzerciu na
strane objednávateľa,
b) služba, ktorú si objednáva,
c) spôsob a dátum doručenia testovaného výrobku,
d) doba, na ktorú výrobok poskytuje,
e) ďalšie spresnenia.
2.2.

HIKING.SK prijíma objednávky poštou alebo elektronickou poštou. Podaním
objednávky objednávateľ akceptuje obchodné podmienky. Pokiaľ objednávka
neobsahuje niektorú z náležitostí uvedených v bode 2.1., HIKING.SK vyzve
objednávateľa na doplnenie objednávky. V prípade, že tak objednávateľ
bezodkladne neurobí, HIKING.SK nie je povinný takto objednané recenzovanie
a/alebo testovanie vykonať.

2.3.

Akékoľvek zmeny v objednávke je objednávateľ povinný písomne bezodkladne
oznámiť HIKING.SK, najneskôr však do podpísania preberacieho protokolu.

2.4.

Ak objednávateľ v objednávke uvedie žiadosť o jej potvrdenie, HIKING.SK tak
bezodkladne učiní, a to faxom alebo elektronickou poštou.

2.5.

Postup pri recenzovaní a/alebo testovaní je závislý od dodržiavania platobných
podmienok podľa časti V. podmienok testovania. Objednávatelia sa podľa toho
delia do dvoch kategórií: A a B.
a) kategória A
Objednávatelia, ktorí majú s HIKING.SK uzavretú osobitnú zmluvu okrem
výnimiek, na ktoré si vydavateľ vyhradzuje právo.
b) kategória B
Všetci ostatní objednávatelia, na ktorých sa nevzťahuje kategória A, a
všetci objednávatelia, ktorí majú sídlo mimo územia SR. Do tejto
kategórie patria aj klienti, ktorí majú uzavretú osobitnú zmluvu o
testovaní, avšak ide o prvú spoluprácu, prípadne ak ich sem zaradí
HIKING.SK (napr. na základe zlej platobnej disciplíny – úhrady po lehote
splatnosti faktúr, príp. neplnenia si záväzkov zo strany objednávateľa).

2.6.

Objednávatelia kategórie A majú štandardné podmienky. Recenzovanie a/alebo
testovanie sa vykonáva na základe objednávky a splnenia všetkých potrebných
náležitostí. Po odovzdaní textového a obrazového materiálu HIKING.SK vystaví
faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote splatnosti bankovým prevodom alebo
v hotovosti.

2.7.

Objednávatelia kategórie B musia mať pred začatím recenzovania a/alebo
testovania uhradené všetky záväzky, ktoré im vznikli spoluprácou s HIKING.SK v
predchádzajúcom období. Ďalšie recenzovanie a/alebo testovanie sa vykonáva
na základe platby vopred. Objednávateľ doručí potvrdenie o úhrade v termíne a
formou, ktorú určí HIKING.SK.

2.8.

Recenzovanie a/alebo testovanie začína podpisom preberacieho protokolu, ktorý
je zároveň dokladom o odovzdaní výrobku za predpokladu splnenia bodov 2.1 až
2.7 podmienok o testovaní.
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3. Práva a povinnosti
3.1.

HIKING.SK zodpovedá objednávateľovi za kvalitu, všeobecnú a odbornú
správnosť poskytovaných prác a služieb a odborné vyhotovenie.

3.2.

HIKING.SK nenesie zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli na základe
nesprávnych informácií alebo požiadaviek objednávateľa.

3.3.

Objednávateľ objednáva recenzovanie a/alebo testovanie vo vlastnom mene a
na vlastný účet.

3.4.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť HIKING.SK všetky dostupné podklady a
informácie o výrobku, ktoré sú nutné pre kvalitné a odborné spracovenie testov a
recenzií.

3.5.

Najneskôr tri pracovné dni pred plánovaným zverejnením textov obdrží
objednávateľ text k autorizácii. Objednávateľ má právo zamietnuť uverejnenie
najneskôr do 16.00 pracovného dňa, ktorý predchádza dňu publikácie. Pokiaľ tak
neučiní, je to považované za súhlas so zverejnením.

4. Zodpovednosť za vady
4.1.

Objednávateľ je oprávnený reklamovať zjavné chyby textov a rozsahu služieb
okamžite pri ich zistení, najneskôr však do troch dní odo dňa odovzdania.

4.2.

HIKING.SK je povinný bezplatne odstrániť reklamovanú chybu, pokiaľ nejde o
požiadavku v rozpore s bodom 1.5 podmienok testovania.

5. Cena a platobné podmienky
5.1.

Cena za uskutočnenie recenzovania a/alebo testovania je stanovená na základe
cenníku. Ceny za služby, ktoré nie sú v cenníku uvedené, sa stanovia dohodou.

5.2.

Cena podľa bodu 5.1 ostáva bez zmeny aj v prípade, ak objednávateľ využije
právo neuverejnenia recenzií a testov v zmysle bodu 3.5.

5.3.

Cenu podľa bodu 5.1 zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorá je vystavená
v deň podpisu preberacieho protokolu a to prevodom na účet HIKING.SK alebo v
hotovosti. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia. Preddavkové faktúry a
faktúry na úhradu vopred sú vystavované so splatnosťou ihneď. Faktúra je
uhradená v lehote splatnosti, keď je predmetná suma pripísaná na účet
HIKING.SK, najneskôr v deň, ktorý je na faktúre uvedený ako deň splatnosti.

5.4.

Za každý kalendárny deň omeškania so splatením faktúr až do dňa zaplatenia je
HIKING.SK oprávnený účtovať objednávateľovi pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej
sumy a objednávateľ sa zaväzuje takto účtovanú zmluvnú pokutu HIKING.SK
zaplatiť.

5.5.

Ak objednávateľ so splatením faktúr mešká opakovane, prípadne si neplní
záväzky voči HIKING.SK, HIKING.SK môže odmietnuť ďalšie objednávky a
vyhradzuje si právo presunúť objednávateľa z kategórie A do kategórie B.

5.6.

HIKING.SK si vyhradzuje právo dohodnúť so objednávateľom prostredníctvom
zvláštnej zmluvy individuálne obchodné podmienky.
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6. Ďalšie ustanovenia
6.1.

Po ukončení recenzovania a/alebo testovania HIKING.SK výrobok vráti
objednávateľovi a to najneskôr do 14 dní od ukončenia prác.

6.2.

HIKING.SK nezodpovedá za znečistenie a/alebo škody vzniknuté počas
recenzovania, ktoré sú pri používaní takéhoto výrobku bežné a pri obvyklom
využití výrobku ich možno predpokladať, či očakávať.

6.3.

HIKING.SK nezodpovedá za akékoľvek znečistenie a škody vzniknuté počas
testovania.

7. Ostatné ustanovenia
7.1.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami testovania alebo
osobitnou zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom.

7.2.

HIKING.SK je oprávnený tieto podmienky testovania jednostranne meniť, pričom
pre platne uzatvorený zmluvný vzťah medzi HIKING.SK a objednávateľom sú
záväzné aktuálne podmienky testovania. Aktuálna verzia je zverejnená na
internetovej stránke http://hiking.sk/inzercia.

7.3.

Ak by vznikli odôvodnené pochybnosti o platobnej schopnosti objednávateľa a ak
nie je zaistená na žiadosť HIKING.SK žiadna primeraná a včasná platba vopred,
vyhradzuje si HIKING.SK právo v každom prípade a kedykoľvek odstúpiť od
zmluvy, či prerušiť poskytovanie plnenia.

7.4.

Stornovaním objednávky, ktoré musí byť v každom prípade oznámené písomne,
zostávajú nároky HIKING.SK v zmysle cenníku a týchto podmienok testovania
na platbu ceny za recenzovanie a/alebo testovanie nedotknuté.

7.5.

Zmluvné strany sa dohodli, že medzi nimi uzatvorené objednávky či ostatné
zmluvy a vzťahy z nich vyplývajúce sa budú riadiť zákonom č. 513/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov.

7.6.

Ukončenie zmluvy medzi HIKING.SK a objednávateľom právnym úkonom musí
byť písomné.

7.7.

Akékoľvek spory medzi objednávateľom a HIKING.SK pri plení svojich
povinností, ktoré vyplývajú z týchto podmienok testovania, budú prednostne
riešené vzájomným jednaním.

7.8.

Ak vznikne medzi objednávateľom a HIKING.SK súdny spor súvisiaci s písomne
uzatvorenou objednávkou, a jej obsah sa bude riadiť týmito podmienkami
testovania, a pôjde zároveň o obchodný spor, dohodli sa obe strany na tom, že
tento spor bude rozhodovať súd príslušný podľa sídla HIKING.SK.

7.9.

Pre doručovanie písomnosti medzi zmluvnými stranami platí, že písomnosť je
doručená dňom, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať, alebo keď ju pošta
vráti odosielateľovi ako nedoručenú.

8. Platnosť
8.1.
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Prílohy: cenník
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