Podmienky Netauto.sk
Článok I
Úvodné ustanovenia .
1. Prevádzkovateľom internetového inzertného portálu Netauto.sk je spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B („ZOZNAM“), ktorý poskytuje služby pre
všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na
Zoznam.sk sú určené na súkromné aj komerčné účely.
2. Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito podmienkami uverejňuje inzerciu na portáli
Netauto.zoznam.sk. Inzercia klientov zadávaná na súkromné účely vo vlastnom mene a na vlastný účet sa
označuje ako „súkromná inzercia“. Inzercia klientov, ktorí podnikajú v oblasti nákupu, predaja a
sprostredkovania nákupu a predaja automobilov sa označuje ako „firemná inzercia“.
3. Súkromná inzercia maximálne do počtu 5 naraz zadaných inzerátov na portáli Netauto.zoznam.sk je
poskytovaná bezodplatne.
4. Zadávanie firemnej inzercia je poskytované odplatne bez ohľadu na počet zadaných inzerátov.
Článok II.
Služby pre užívateľov a návštevníkov
1. Služba „Rezervácia auta“ je nezáväzná služba určená pre užívateľov a návštevníkov portálu. Užívateľ
vyplní svoje kontaktné údaje a požiadavku na rezerváciu odošle priamo predajcovi. Predmet rezervácie
/napr. auto/ bude zobrazovaný na portáli v stave „rezervované“ počas troch dní od odoslania požiadavky
na rezerváciu, pokiaľ predajca rezerváciu neodmietne alebo inzerát nezruší. Právny vzťah pri rezervácii
vzniká medzi predajcom a návštevníkom stránky a prevádzkovateľ portálu Netauto.sk nezodpovedá za
jeho plnenie..
2. Služba „Nájdeme Vám auto“ je určená pre užívateľov a návštevníkov portálu. Užívateľ vyplní svoje
kontaktné údaje a základné parametre vyhľadávania a odošle požiadavku prevádzkovateľovi portálu a
predajcom za účelom spätného kontaktu s konkrétnou ponukou.
3. Návštevníci a užívatelia súhlasia so zasielaním marketingových a propagačných materiálov predajcov a
prevádzkovateľa. Tento súhlas daný prevádzkovateľovi je možné kedykoľvek odvolať emailom na adresu
info@netauto.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa portálu. Súhlas daný predajcovi je potrebné
odvolať u konkrétneho predajcu.

Článok III
Postup pri registrácii a pri uverejňovaní inzercie
1. Podmienkou zadania súkromnej alebo firemnej inzercie je registrácia na portáli Netauto.zoznam.sk.
Registráciou si klient zriaďuje účet, ktoré mu umožní pridávať neobmedzený počet a druh inzerátov.
Registrácia sa uskutočňuje vyplnením registračného formuláru, v ktorom klient uvedie minimálne všetky
údaje označené ako povinné (ide o údaje týkajúce sa klienta) a súčasne si zvolí prihlasovacie meno
a heslo. Registráciou klient vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.
2. Po zriadení klientskeho účtu môže klient pridávať inzertné ponuky. Pri zadávaní inzerátu klient postupuje
podľa pokynov a vždy zvolí kategóriu/druh, ktorý najviac vyhovuje klientovej ponuke a v rámci jednotlivého
inzerátu uvedie minimálne všetky údaje označené ako povinné. Údaje uvedené klientom v inzertnej ponuke
sú prístupné všetkým užívateľom siete internet.
3. Klient sa zaväzuje, že na portál umiestni texty a zobrazenia, ku ktorým disponuje potrebnými právami
najmä z oblasti práv duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú tretím
osobám postupom klienta, ktorý odporuje predchádzajúcej vete. Klient je povinný nahradiť
prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia vyhlásení klienta v prvej vete tohto bodu.
4. Klient je oprávnený zadávať iba svoju vlastnú súkromnú/firemnú inzerciu. Zadané údaje a zobrazenia
nemôžu byť klamlivé a tematicky nezodpovedajúce zamerania portálu Netauto.zoznam.sk. Klient je
povinný vykonávať aktualizáciu zadaného inzerátu bez zbytočného odkladu potom, ako dôjde k
skutočnosti zakladajúcej zmenu inzerátu. Klient sa zaväzuje uvádzať konečnú kúpnu cenu predmetu
inzerátu.

5. Ak klient pri registrácii alebo pri uverejňovaní inzerátu uvedie údaje, prípadne neskôr doplní alebo upraví
údaje, ktoré sú v rozpore s podmienkami pre uverejnenie inzerátu uvedenými v bode 2, 3 a 4 tohto článku
podmienok, má prevádzkovateľ právo zrušiť jeho konto na portáli a odstrániť všetku jeho inzerciu z portálu,
pričom nezodpovedá za škodu, ktorá klientovi vznikla v dôsledku nezverejnenia inzerátu.
6. Klient súhlasí s tým, že v prípade vecnej chyby (napríklad zjavná chyba v písaní, nezaradenie inzerátu do
správnej kategórie a pod.) má prevádzkovateľ právo vykonať opravu inzerátu.
7. Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať klienta za účelom aktualizácie jeho inzerátu na portáli ako aj za
účelom vlastnej marketingovej ponuky.
8. Klientovi nevzniká v prípade pochybenia zo strany prevádzkovateľa pri uvádzaní údajov žiadny nárok zo
zodpovednosti za vady alebo na náhradu škody. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať opravu
nesprávnych údajov bez zbytočného odkladu po ich nahlásení. Ohlasovanie vád a nesprávnych údajov je
možné e-mailom na info@netauto.sk
9. Zodpovednosť prevádzkovateľa za funkčnosť portálu sa spravuje Podmienkami Zoznam.sk V prípadoch
platenej inzercie zodpovedá prevádzkovateľ iba za výpadky portáĺu trvajúce dlhšie ako 10 hodín.
10. Klient súhlasí s tým, že na portáli Netauto.zoznam.sk bude uverejňovaná reklama a to prípadne aj pri
zobrazení jeho inzerátu.
11. Klient súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov rozsahu, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré
uvedie v priebehu používania služieb, a to na účely poskytovania služieb na portáli Netauto.sk. ZOZNAM
je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom
výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Klient je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas
odvolať, pričom berie na vedomie, že ZOZNAM ukončí poskytovanie služieb, ktoré sú podmienené
registráciou na portáli Netauto.sk. ZOZNAM ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený
poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany -sprostredkovateľov- na základe písomnej zmluvy o
poverení, Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle §
8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj ako „zákon“). ZOZNAM poskytne údaje o klientovi v rámci plnenia
oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak
vyžaduje zákon. Ďalej ZOZNAM môže poskytnúť osobné údaje klienta tretej strane, ktorá je nástupcom
ZOZNAMu v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s
webovými stránkami Zoznam.sk alebo službami na Zoznam.sk. Klient je oprávnený v zmysle ust. § 28 a
nasl. zákona okrem iného na základe písomnej žiadosti od ZOZNAMU vyžadovať : (i) potvrdenie, či sú
alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, ( ii) b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o
spracúvaní osobných údajov v rozsahu údajov o prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi, účel spracovania
údajov, zoznam alebo rozsah údajov ako aj doplňujúce informácie týkajúce sa spracovania (iii) vo
všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal ZOZNAM osobné údaje na
spracúvanie, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi) ) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa
skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich
vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona, ( viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Článok III.
Platená inzercia, cena a platobné podmienky.
1. Cena za inzerciu je stanovená podľa Cenníka inzercie platného v čase zadania inzerátu. Cena za firemnú
inzerciu je uvedená bez DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov a je v
daňových dokladoch osobitné vyčíslená.
2. Klienti majú možnosť platiť za inzerciu na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom
bankovým prevodom (len pre klientov zadávajúcich firemnú inzerciu)
3. Prevádzkovateľ je oprávnený uverejniť firemnú inzerciu klienta až po pripísaní sumy za inzerciu na účet
prevádzkovateľa.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a aktualizovať Cenník inzercie, pričom znenie platného Cenníka je
vždy zverejnené na Netauto.zoznam.sk. Cenník je platný odo dňa zverejnenia, pokiaľ v samotnom Cenníku
nie je uvedené inak.
5. Pokiaľ sa prevádzkovateľ s Klientom zadávajúcim firemnú inzerciu nedohodnú inak, Klient spravidla hradí
Cenu na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom. Doba splatnosti faktúr je 15 dní odo dňa vystavenia
faktúry, pokiaľ v písomnej zmluve s Klientom nie je uvedené inak. Klient je povinný uhradiť faktúru
vystavenú Prevádzkovateľom riadne a včas. V prípade, ak Klient neuhradí faktúru v lehote splatnosti
stanovenej na faktúre, Prevádzkovateľ nie je povinný inzeráty zverejniť, a to až do času riadnej úhrady
faktúry. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Ak Klient neuhradí faktúru za
inzerciu riadne a včas, účtuje sa Klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň

omeškania a zverejnenie inzerátov bude dočasne pozastavené až do doby úplného vyrovnania všetkých
splatných záväzkov Klienta.
6. Za riadnu úhradu faktúry sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné
znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia
správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť a záväzok Klienta nemožno považovať za
splnený. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet Prevádzkovateľa najneskôr v deň
splatnosti uvedený na faktúre. V prípade nepripísania sumy platenej na účet Prevádzkovateľa, Klient je
povinný platbu reklamovať u subjektu, prostredníctvom ktorého platbu vykonal.
7. Prevádzovateľ si vyhradzuje právo požadovať od Klienta zloženie zálohy na zverejnenie inzercie. Zálohová
platba bude započítana v plnej výške na faktúre za zverejnenie inzercie. Klient nie je oprávnený vykonať
jednostranný započet svojich prípadných pohľadávok voči pohľadávkam Prevádzkovateľa, ibaže mu na to
Prevádzkovateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Klient je povinný pravidelne aktualizovať svoj inzerát umiestnený na stránke Netauto.zoznam.sk a v
prípade potreby inzerát vymazať alebo zrušiť v plnom rozsahu alebo čiastočne. Ak bol inzerát uverejnený
odplatne v zmysle platného cenníka, Poskytovateľ je oprávnený účtovať Klientovi sumu za zverejnenie
inzerátu .
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto podmienok. Aktuálne znenie je
zverejnené na Netauto.zoznam.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť.
Nadobudnutím platnosti nových podmienok strácajú platnosť pôvodné podmienky. Súčasťou zmluvného
vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom sú vždy tieto podmienky v platnom znení.
3. Pôsobnosť týchto podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou v zmluve. Právne
vzťahy neupravené v zmluve alebo týchto podmienkach sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
4. Úspešným ukončením registrácie vyjadruje Klient súhlas s týmito podmienkami inzercie a súčasne je týmto
okamihom uzavretá nepomenovaná zmluva v zmysle ustanovenia § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka
a na otázky, ktoré v nej nie sú výslovne upravené sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka,
prípadne ďalších príslušných právnych predpisov.
5. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, ktorý uzatvoril s Poskytovateľ písomnú rámcovú zmluvu
o inzercii sa prednostne spravujú písomnou rámcovou zmluvou. Vo veciach neupravených písomnou
rámcovou zmluvou, Poskytovateľ a Objednávateľ primerane postupujú podľa aktuálnych podmienok.
6. Podmienky uverejňovania reklamných formátov na Netauto.zoznam.sk sa spravujú Všeobecnými
podmienkami pri poskytovaní reklamného priestoru na Zoznam.sk v aktuálnom znení, ktoré sú zverejnené
na http://media.zoznam.sk/ („ Reklamné VOP“) a Cenníkom reklamy v platnom znení.
7. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.3.2009. Posledná zmena týchto podmienok je platná od
1.3.2015
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