Podmienky používania Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu
Vitajte v Aplikačnom obchode nachádzajúcom sa na webovej adrese www.appshop.sk (ďalej „Aplikačný obchod“
alebo „webová lokalita“). Aplikačný obchod je webová lokalita prevádzkovaná spoločnosťou Slovak Telekom,
a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2081/B.
Prostredníctvom Aplikačného obchodu Vám poskytujeme prístup k rôznym zdrojom vrátane webovej lokality,
informácií o softvéri, softvérových aplikáciách, službách a právo na používanie softvérových aplikácii (ďalej
súhrnne „služieb z Aplikačného obchodu “). Služby z Aplikačného obchodu vrátane aktualizácií, zlepšení, nových
funkcií alebo pridania nových webových vlastností podliehajú týmto Podmienkam používania Aplikačného
obchodu a služieb z Aplikačného obchodu a (ďalej „Podmienky“ alebo „zmluva“). Používaním webovej lokality,
kúpou služieb z Aplikačného obchodu alebo používaním služieb z Aplikačného obchodu súhlasíte s týmito
Podmienkami, Podmienkami spracúvania a ochrany osobných údajov a príslušnými podmienkami a
požiadavkami, zásadami alebo vylúčeniami, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente a ktoré sú prístupné
prostredníctvom súvisiacich hypertextových prepojení (súhrnne „zásady Aplikačného obchodu “). Zásady
Aplikačného obchodu sa nachádzajú aj na www.appshop.sk.

Ak chcete využiť Aplikačný obchod odporúčame, aby ste si zásady Aplikačného obchodu
dôkladne prečítali a elektronickou formou vyjadrili súhlas s nasledovnými podmienkami. Ak
podmienkam nerozumiete alebo nesúhlasíte s niektorou z ich častí, Aplikačný obchod
nepoužívajte, prípadne nás kontaktujte.
1. Používanie Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu
Vekové obmedzenia. Používanie Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu je k dispozícii iba pre
osoby vo veku 18 rokov a viac. Ak ešte nemáte 18 rokov, môžete službu používať a prijať Podmienky len so
súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.
Určenie služby. Služby z Aplikačného obchodu sú určené pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov
a pre osoby vykonávajúce slobodné povolanie.
Elektronická zmluva. Vaše používanie Aplikačného obchodu zahŕňa Vašu schopnosť uzatvárať zmluvy a /alebo
vykonávať transakcie v elektronickej forme. Potvrdzujete, že Vaše podania urobené elektronicky predstavujú Váš
súhlas a úmysel byť viazaný a zaplatiť podľa príslušných zmlúv a transakcií. Váš súhlas a úmysel byť viazaný
elektronickými podaniami sa vzťahuje na všetky záznamy vo vzťahu k všetkým transakciám, ktoré uzatvoríte
v Aplikačnom obchode, vrátane oznámení o zrušení, pravidiel, zmlúv a aplikácií.

Sídlo
IČO
Register

S l ovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B

Základné požiadavky na používanie. Aby ste mohli Službu, ktorú si zakúpite v Aplikačnom obchode používať,
potrebujete zariadenie spĺňajúce požiadavky na systém a kompatibilitu, ktoré platia pre danú službu a môžu sa
príležitostne meniť, fungujúci prístup k internetu a kompatibilný softvér. Kvalita fungovania sl užby a možnosť ju
využívať závisí od faktorov uvedených vyššie. Za splnenie týchto systémových požiadaviek zodpovedáte Vy.
Poplatky tretím stranám. V súvislosti s používaním Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu Vám
môžu tretie strany (napríklad váš poskytovateľ internetových služieb alebo mobilný operátor) účtovať poplatky za
prístup a údaje. Takéto poplatky Vám môžu byť naúčtované napríklad v prípade, že pri používaní služieb z
Aplikačného obchodu používate služby alebo zariadenia tretej strany. Zodpovednosť za takéto poplatky nesiete
Vy.
Služby tretích strán. Aplikačný obchod môže ponúkať Služby , ktoré zobrazujú aj obsah, ktorého vlastníkom nie
sme my. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho sprístupní. Môžeme však príslušný obsah
kontrolovať za účelom určenia, či je obsah nezákonný alebo či porušuje naše pravidlá a ak sa budeme
odôvodnene domnievať, že určitý obsah porušuje naše pravidlá alebo právne predpisy, môžeme ho odstrániť
alebo ho môžeme odmietnuť zobraziť. Nutne to však nemusí znamenať, že obsah skutočne kontrolujeme, preto
prosím nepredpokladajte, že tak robíme. Napriek tomu súhlasíte s tým, že budete používať Služby tretích strán
na svoje výlučné nebezpečenstvo a že my nebudeme mať voči Vám akúkoľvek zodpovednosť za obsah, ktorý je
možné považovať za urážlivý, neslušný alebo nevhodný.
Určité Služby tretích strán môžu zobraziť, obsahovať alebo sprístupniť obsah, údaje, informácie, aplikácie alebo
materiály tretích strán („Materiály Tretích Strán“) alebo poskytovať odkazy na určité webové stránky tretích strán.
Používaním Služieb tretích strán potvrdzujete a súhlasíte s tým, že nezodpovedáme ani za preskúmanie alebo
vyhodnotenie obsahu, presnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržania autorských práv, zákonnosti, slušnosti,
kvality alebo iných aspektov takýchto Materiálov Tretích Strán alebo webových stránok. My ani naši zástupcovia,
pridružené osoby alebo dcérske spoločnosti neposkytujú žiadnu záruku, nepotvrdzujú, nepreberajú ani nenesú
voči Vám alebo akejkoľvek inej osobe žiadnu zodpovednosť za akékoľvek Služby tretích strán, Materiály Tretích
Strán alebo webové stránky alebo za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. Materiály Tretích
Strán a odkazy na iné webové stránky sú poskytnuté len pre Váš komfort.
Súhlasíte s tým, že Služby tretích strán obsahujú chránený obsah, informácie a materiály, ktoré sú vlastnené
Poskytovateľom licencie a/alebo jeho zástupcami alebo poskytovateľmi licencií a sú chránené príslušnými
právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen,
autorského práva, a zároveň sa zaväzujete, že nebudete používať takýto chránený obsah, informácie alebo
materiály iným spôsobom, ako je dovolené používanie Služieb tretích strán, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý
nie je v súlade s týmito podmienkami alebo ktorý porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva tretích strán.
Žiadna časť Služieb tretích strán nesmie byť rozmnožovaná akoukoľvek formou a akýmkoľvek spôsobom.
Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať,
rozširovať alebo vytvárať diela odvodené na základe Služieb tretích strán a nebudete používať Služby tretích strán
akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, na prenos počítačových vírusov, samoreplikačného
škodlivého softvéru (worms), softvérových trójskych koní (Trojan horses) a lebo iného škodlivého softvéru, na
neoprávnený vstup do sietí alebo preťažovania sieťovej kapacity. Ďalej sa zaväzujete, že nebudete používať Služby
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tretích strán akýmkoľvek spôsobom na obťažovanie, zneužívanie, sledovanie, vyhrážanie sa, ohováranie alebo iné
neoprávnené zasahovanie do alebo porušovanie práv akejkoľvek inej osoby a súhlasíte s tým, že ani my ani
Poskytovateľ licencie ani jeho zástupcovia nie sú v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek takéto Vaše
používanie Služieb tretích strán a ani za obťažujúce, výhražné, ohovárajúce, urážlivé, práva porušujúce alebo
nezákonné správy alebo prenášané informácie, ktoré môžete obdržať v dôsledku používania akýchkoľvek Služieb
tretích strán.
Registrácia , heslo a zabezpečenie. Ak Aplikačný obchod alebo akákoľvek zo služieb z Aplikačného obchodu
vyžaduje vytvorenie konta (účtu) , musíte sa zaregistrovať tak, že nám na základe príslušného registračného
formulára poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie v rozsahu požadovanom v registračnom formulári.
Tieto Vami uvedené informácie sa Vám potom zobrazia na faktúre vystavenej Aplikačným obchodom. Na
emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, Vám bude zaslaná potvrdzujúca správa o vytvorení konta
vyžadujúca Vašu dodatočnú autentifikáciu heslom. Aby sa zaručila bezpečnosť Vášho konta, heslo nikomu
neprezrádzajte. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o konte a hesle, ako aj za všetky aktivity v rámci
svojho konta. Súhlasíte s tým, že nám bezodkladne oznámite akékoľvek neoprávnené použitie Vášho konta alebo
akékoľvek iné narušenie zabezpečenia. V aplikáciách tretích strán nepoužívajte rovnaké heslo ako pre konto
Aplikačného obchodu. Ak zistíte akékoľvek neoprávnené použitie vášho hesla alebo účtu zmeňte si heslo.
Podmienkou vytvorenia konta môže byť aj prijatie zmluvy o poskytovaní služieb alebo samostatných podmienok
používania tretích strán (napr. licenčné podmienky dodávateľa softvérových aplikácii).
Iba koncoví používatelia. Ak chcete nakupovať produkty a služby z Aplikačného obchodu, musíte byť koncovým
používateľom. Koncoví používatelia nemajú právo ďalej predávať služby z Aplikačného obchodu, s výnimkou
obchodných partnerov, ktorých určíme a odsúhlasíme my.
Neoprávnený prístup k účtom. Svoje registračné údaje musíte uchovávať v bezpečí a nesmiete ich oznámiť
nikomu inému. Prostredníctvom Aplikačného obchodu nesmiete zhromažďovať ani zbierať osobné údaje
žiadneho používateľa Aplikačného obchodu . Platí to aj pre názvy účtov.
Zablokované účty. Môžeme Vám pozastaviť alebo zrušiť používanie Aplikačného obchodu alebo služieb z
Aplikačného obchodu, ak porušíte naše zmluvné podmienky a to :
1. v prípade nezákonného, zakázaného a nevhodného používania:
Podmienkou používania
Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu je Vaše zaručenie, že ich nebudete používať
na žiadne nezákonné ani iné účely, ktoré sú zakázané v týchto ustanoveniach, podmienkach a
oznámeniach. Aplikačný obchod a služby z Aplikačného obchodu sa nesmú používať žiadnym
spôsobom, ktorým by sa mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť akýkoľvek náš server alebo
akékoľvek siete pripojené ku ktorémukoľvek nášmu serveru, alebo ktorým by sa mohlo zasahovať do
používania alebo využívania služieb inými osobami. Používateľ sa nesmie pokúšať o získanie
neoprávneného prístupu k žiadnym službám, ďalším kontám, počítačovým systémom ani sieťam, ktoré
sú pripojené k našim serverom alebo našim službám prostredníctvom hackerského postupu,
neoprávneného získavania hesiel alebo inými spôsobmi. Používateľ nesmie získavať, ani sa akýmkoľvek
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2.
3.
4.
5.
6.

spôsobom pokúšať o získanie materiálov alebo informácií, ktoré nie sú zámerne dostupné v rámci služieb.
Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje pravidlá tretích strán, okrem iného aj vrátane
zámerného poškodzovania určitej fyzickej alebo právnickej osoby vrátane nás,
v prípade ak ste nezaplatili cenu za služby z Aplikačného obchodu ani do 45 dní po dni splatnosti tejto
ceny,
v prípade ak sa dodatočne po vykonaní Vašej registrácie preukáže, že ste naším dlžníkom,
v prípade ak ste pri registrácii uviedli neaktuálne, neúplné alebo nepresné informácie,
v prípade ak ste nezaslali v lehote 30 dní potvrdenú (osobou oprávnenou za Vás konať) Zmluvu o
spracúvaní osobných údajov,
v prípade ak sa dozvieme, že komerčne distribuujete, publikujete, poskytujete, predávate služby
z Aplikačného obchodu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ak Vám v súlade s týmito podmienkami zablokujeme prístup k účtu (napríklad ak porušíte tieto Podmienky
v horeuvedených prípadoch), môže sa stať, že nebudete mať prístup k Aplikačnému obchodu , údajom o konte
ani k aplikáciám, ktoré sú v konte uložené od zablokovania (tým nie je dotknutá lehota na archiváciu údajov
v trvaní minimálne 2 mesiacov od zrušenia účtu resp. jednotlivej softvérovej aplikácie).
Zároveň beriete na vedomie a súhlasíte, že v prípade úhrady ceny po lehote splatnosti, máme právo Vám služby
z Aplikačného obchodu automaticky reaktivovať, pokiaľ sa nedohodneme inak. Vtedy Vám máme právo naúčtovať
plnú mesačnú cenu za používanie služieb z Aplikačného obchodu.
Obm edzenie osobného a nekomerčného používania Pokiaľ nie je stanovené inak, Aplikačný obchod a služby
z Aplikačného obchodu sú určené iba na osobné a nekomerčné použitie(s výnimkou obchodných partnerov,
ktorých určíme a odsúhlasíme my). Nesmiete komerčne distribuovať, publikovať, poskytovať aplikácie ani
predávať žiadne informácie ani služby ani produkty získané z Aplikačného obchodu .
Zasielanie informácii : V súvislosti s používaním Aplikačného obchodu Vám môžeme zasielať oznámenia o
službách, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých z týchto typov korešpondencie môžete
zrušiť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ktorých zverejnenie sa vyžaduje na
dodržanie platných zákonov, nariadení, právnych postupov alebo vládnych požiadaviek, alebo upraviť, odmietnuť
poslať či odstrániť všetky informácie alebo materiály, či už kompletné, alebo ich časť, pokiaľ je takýto úkon v
primeranej miere opodstatnený.

2. Poskytovanie Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu
Priamy a Sprostredkovaný predaj . Ak si v Aplikačnom obchode zakúpite prístup a získate tak obsah (t. j. dátové

súbory, softvérové aplikácie), môžete si ho zakúpiť a získať tým práva na používanie (licenciu) služieb
z Aplikačného obchodu (softvérových aplikácií) :
(a) priamo od nás („Priamy predaj“);
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(b) od poskytovateľa Obsahu („Poskytovateľa“), kedy vystupujeme ako sprostredkovateľ Poskytovateľa
(„Sprostredkovaný predaj“)
Pri každom zakúpení služieb z Aplikačného obchodu uzatvárate elektronicky osobitnú zmluvu formou vyjadrenia
Vášho súhlasu s Podmienkami na používanie konkrétnej softvérovej aplikácii a získavate tým práva na používanie
softvérovej aplikácii:
(i) na základe našich Licenčných zmluvných podmienok (v príslušnom rozsahu) (v prípade Priameho predaja)
(ii) na základe Licenčných zmluvných podmienok (v príslušnom rozsahu) s Poskytovateľom softvérovej Aplikácie,
ktorý ste zakúpili (v prípade Sprostredkovaného predaja).
V oboch prípadoch Vám cenu za používanie softvérovej aplikácie budeme účtovať my.
Osobitná licenčná zmluva na používanie softvérových aplikácii v prípadoch (i), (ii) dopĺňa zmluvu, ktorú ste s nami
elektronicky uzavreli v súvislosti s používaním Aplikačného obchodu (t. j. Vaša akceptácia s týmito Podmienkami
používania Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu).
V prípade Sprostredkovaného predaja sa na použitie Služby nevzťahuje vyhlásenie, podľa ktorého nevznikajú
práva žiadnym oprávneným tretím stranám.

Prístup k Obsahu. Pomocou Aplikačného obchodu môžete prehliadať, vyhľadávať a pripájať sa k obsahu pre
počítač alebo iné podporované zariadenia. Za Obsah, ktorý je k dispozícii v Aplikačnom obchode, ale
nepochádza od nás nezodpovedáme a ani ho nijako neschvaľujeme.

3. Prepojenie na webové lokality tretích strán
Aplikačný obchod môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích strán, ktoré umožňujú opustiť našu
webovú lokalitu. Tieto prepojené lokality nie sú nami spravované a nezodpovedáme za ich obsah, prepojenia na
takýchto lokalitách ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie na takýchto lokalitách. Vaše používanie webovej
lokality tretej strany môže podliehať podmienkam a požiadavkám tejto tretej strany.

4. Cena, nákup a platby
Bezplatné používanie služieb z Aplikačného obchodu. Môžeme Vám za určitých podmienok poskytnúť
používanie služieb z Aplikačného obchodu bezplatne. Pri bezplatnom používaní služieb z Aplikačného obchodu
si vyhradzujeme právo ich poskytnúť v obmedzenom technickom a funkčnom rozsahu (najmä pre Trial, Demo,
Test verzie). Bezplatného používania služieb z Aplikačného obchodu sa napríklad netýkajú ustanovenia týchto
podmienok v súvislosti s úhradou ceny a vrátením platby. Právo bezplatne použiť služby z Aplikačného obchodu
máte len 1 krát pre danú aplikáciu, na nami vopred definované obdobie pre daný účet aktívne zaregistrovanej
právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, osoby vykonávajúcej slobodné povolanie.
Cena služieb. Cena služieb je uvedená v Aplikačnom obchode. Ceny zobrazené v Aplikačnom obchode zahŕňajú
všetky dane alebo poplatky (ďalej „dane“), ktoré sa môžu vzťahovať na váš nákup. Každá položka v nákupnom
košíku sa zobrazuje s aktuálnou cenou položky. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že máme právo účtovať
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ceny za požívanie vlastných softvérových aplikácii a jednak ceny za používanie softvérových aplikácii
Poskytovateľov.
Zakúpenie služby. Ponuky služieb v Aplikačnom obchode nepredstavujú záväzné ponuky. Kliknutím na tlačidlo
„dokončiť nákup“, „odoslať objednávku“ alebo podobné tlačidlo na odoslanie Vašej objednávky vytvoríte záväznú
ponuku v súvislosti so všetkými službami vo Vašom nákupnom košíku. Ak Vašu objednávku prijmeme, dostanete
automatický e-mail s potvrdením nákupu. Týmto e-mailom dochádza k uzatvoreniu zmluvy.
Spôsoby spracovania platieb. Aplikačný obchod ponúka rôzne možnosti platby, ktoré sú uvedené na našom
Aplikačnom obchode. Máme právo spôsoby spracovania platieb pridávať a odoberať podľa vlastného uváženia
a nemusíme Vás o tom informovať. Ste povinní dodržať všetky príslušné zmluvné podmienky a ďalšie právne
dohody, ktoré sa vzťahujú na daný spôsob spracovania platieb. Po vykonaní nákupu Vám môžeme naúčtovať
objednané služby z Aplikačného obchodu . Za úhradu ceny služieb z Aplikačného obchodu a s nimi spojenými
ďalšími výdavkami, zodpovedáte výhradne Vy.
1.
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Platba na faktúru.
a) Ak ste používateľom služieb z Aplikačného obchodu a vyberiete si platbu prostredníctvom faktúry
nemáte možnosť predplatiť si vybrané služby z Aplikačného obchodu.
b) V prípade spôsobu platby na faktúru máme Vám právo účtovať celý mesačný poplatok za používanie
služieb z Aplikačného obchodu a automaticky predĺžiť platnosť služby o ďalší kalendárny mesiac
c) Všetky ceny za služby z Aplikačného obchodu Vám vyúčtujeme faktúrou po skončení zúčtovacieho
obdobia, resp. obdobia, za ktoré sme povinní vystaviť faktúru, ak to povaha Služby umožňuje alebo ak
nie je dohodnuté inak.
d) Účtovanie ceny za Službu (s výnimkou Trial, Demo, Test verzie) sa začína dňom jej používania, ak nie
je dohodnuté inak.
e) Zúčtovacím obdobím je jeden mesiac, ak sa nedohodneme inak. Za obdobie jedného mesiaca sa
považuje 31 dní. V prípade, ak je počet dní v mesiaci menej ako 31 dní , bude Vám účtovaná cena za
Službu v alikvótnej výške podľa počtu dní jej používania . Deň vzniku daňovej povinnosti je deň dodania
služby podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty.
f) Máme právo Vám dodatočne vyfakturovať služby, ktoré z technických príčin nebolo možné zahrnúť do
faktúry za aktuálne zúčtovacie obdobie. Ďalej máme právo Vám vyúčtovať cenu všetkých alebo viacerých
Služieb na základe viacerých zmluvných vzťahov súhrnne spoločnou faktúrou, ak sa nedohodneme inak.
g) Vystavená faktúra je vyhotovená spravidla v elektronickej forme a v PDF formáte. Týmto nám udeľujete
v súlade s príslušným zákonom o dani z pridanej hodnoty súhlas na to, aby sme Vám vyúčtovávali služby
faktúrou vyhotovenou výlučne v elektronickej forme (ďalej aj ako „elektronická faktúra“) a beriete na
vedomie, že nie sme povinní zasielať aj faktúru v písomnej (tlačenej) forme
h) Elektronickú faktúru Vám zasielame na emailovú adresu uvedenú pri registrácii.
ch) Elektronická faktúra sa zasiela ako nezaheslovaná príloha elektronickej pošty; Nezodpovedáme za
prípadné zneužitie elektronickej faktúry zaslanej na e-mailovú adresu.
i) Ak faktúra za Služby, bez ohľadu na formu jej vyhotovenia, Vám nie je doručená alebo sprístupnená do
17 dní po skončení fakturačného obdobia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. Ak tak
Ak tak v lehote 22 dní po skončení fakturačného obdobia tak neurobíte, považuje sa faktúra za doručenú
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posledným dňom tejto lehoty. Ak nám v tejto lehote oznámite, že faktúra Vám nebola doručená, bude
Vám doručený odpis faktúry.
j) Ste povinný uhrádzať svoje záväzky riadne a včas. Riadnou úhradou je úhrada obsahujúca správne
uvedené identifikačné znaky uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, fakturovanú čiastku a číslo
účtu. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda Váš záväzok
nemožno považovať za splnený. Váš záväzok zaplatiť fakturovanú cenu prostredníctvom
bezhotovostného platobného styku je splnený okamihom pripísania dlžnej čiastky na náš účet. Včasnou
úhradou je úhrada pripísaná na náš účet najneskôr v deň splatnosti faktúry, uvedený na príslušnej faktúre.
V prípade nepripísania úhrady v prospech nášho účtu ste povinný reklamovať túto skutočnosť voči
subjektu, prostredníctvom ktorého ste úhradu realizovali.
k) V prípade neuhradenia ceny za služby z Aplikačného obchodu, ako aj akéhokoľvek iného peňažného
záväzku riadne a včas, t.j. v lehote splatnosti, sme Vám oprávnení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05
% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
l) Poskytovanie služieb z Aplikačného obchodu podlieha dani z pridanej hodnoty vo výške stanovenej
príslušnými právnymi predpismi, ak nie je určené inak.
m) V prípade zavedenia úhrady faktúr inkasným spôsobom z Vášho účtu, zmeny Vášho bankového
spojenia, alebo zrušenia tohto spôsobu platby, ste povinný oznámiť nám uvedené zmeny bezodkladne,
najneskôr však do konca obdobia, za ktoré má byť vystavená faktúra, ktorú máte záujem uhradiť inkasným
spôsobom. V prípade, ak nám uvedené zmeny oznámite neskôr ako podľa predchádzajúcej vety, platba
najbližšej nasledujúcej faktúry prebehne podľa dovtedy dohodnutého spôsobu a na základe Vami
dovtedy zadaných identifikačných znakov.
n) Náklady spojené s úhradou Vašich faktúr alebo s prijatím preplatkov úhrady faktúr Vami vrátených
znášate v plnom rozsahu Vy. V prípade úhrady faktúry zo zahraničia ste povinný zabezpečiť pripísanie
úhrady v prospech nášho účtu v plnej výške a včas.
o) Súhlasíte, že sme oprávnení prijať plnenie poskytnuté treťou osobou na splnenie akéhokoľvek Vášho
peňažného záväzku voči nám vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu.
p) Máme právo započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Vašim, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú
splatné, alebo ktoré sú premlčané, proti akýmkoľvek Vašim pohľadávkam voči našim.
r) Máme právo požadovať vopred platbu za požadované alebo poskytované služby z Aplikačného
obchodu.
s) Máme právo písomne, e-mailom alebo iným vhodným spôsobom Vás upozorniť na Vaše povinnosť
zaplatiť dlžnú čiastku v prípade, ak ste neuhradili cenu služieb z Aplikačného obchodu alebo iných
platieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti a určiť dodatočnú lehotu na zaplatenie.
2.
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Platba prostredníctvom kreditnej karty alebo debetnej karty alebo prevodom na účet . Ak ste
používateľom služieb z Aplikačného obchodu a vyberiete si platbu prostredníctvom kreditnej karty alebo
debetnej karty alebo prevodom na účet, pri realizácii transakcie ste povinní pravdivo uviesť všetky
požadované údaje. Faktúra bude vystavená Aplikačným obchodom a bude vyhotovená v PDF formáte.
Faktúra bude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona o DPH ak budú zadané správne
všetky vstupné údaje. V prípade výberu platby prostredníctvom kreditnej karty alebo debetnej karty
alebo prevodom na účet máte právo predplatiť si vybrané služby z Aplikačného obchodu na 1,3,6 alebo
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12 mesiacov. Ak Vám zablokujeme účet z dôvodov uvedených v týchto Podmienkach, tak máte právo si
zakúpiť služby z Aplikačného obchodu len prostredníctvom kreditnej karty alebo debetnej karty alebo
prevodom na účet.
Služby z Aplikačného obchodu s možnosťou automatického predĺženia. Ak si služby z Aplikačného obchodu
zakúpite a poskytnete nám informácie o spôsobe platby, , (i) oprávňujete nás účtovať Vám za služby
prostredníctvom Vášho spôsobu platby a (ii) oprávňujete nás účtovať Vám za každú platenú funkciu služieb, ktorú
ste sa rozhodli zaregistrovať alebo používať počas platnosti tejto zmluvy. Pred ukončením platnosti služieb
z Aplikačného obchodu zaplatených kreditnou kartou alebo debetnou kartou alebo bankovým prevodom, Vás
budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Po obdržaní emailu sa rozhodnete, či si služby z Aplikačného
obchodu obnovíte alebo nie. V prípade spôsobu platby na faktúru, ktorá je vystavená až po použití služieb, sme
Vám oprávnení účtovať celý mesačný poplatok za používanie služieb a automaticky predĺžiť platnosť služby o ďalší
kalendárny mesiac do momentu, kedy sa Vy nerozhodnete ukončiť služby z Aplikačného obchodu. Následne Vám
bude doúčtovaný poplatok za celý kalendárny mesiac, bez ohľadu na to, kedy ste službu ukončili. Zároveň Vám
poskytneme aj pokyny na zrušenie služieb. Služby musíte zrušiť pred dátumom predĺženia, aby Vám za predĺženie
neboli účtované ďalšie poplatky.
Nezvratnosť predajov. Všetky predaje služieb z Aplikačného obchodu sú konečné a vrátenie či výmena položiek
nie sú povolené, ak nie je výslovne ďalej uvedené inak. Ak sa po prešetrení, v prípade niektorej transakcie, uzná
vrátenie platby, tak Vám peniaze budú vrátené na Vami uvedený účet.
Presnosť fakturačných informácií a informácií o konte. Súhlasom s týmito Podmienkami potvrdzujete, že
poskytujete aktuálne, úplné a presné fakturačné informácie a informácie o konte pre všetky nákupy uskutočnené
v Aplikačnom obchode. Zároveň sa zaväzujte s bezodkladnou aktualizáciou informácií o konte a iných informácií
vrátane e-mailovej adresy, aby sme mohli uskutočňovať Vaše transakcie, príp. podľa potreby Vás kontaktovať v
súvislosti s transakciami. Tieto Vami uvedené údaje sú základom pre korektné vystavenie faktúry Aplikačným
obchodom.
Dostupnosť a množstvo produktov a obmedzenia objednávok. Ceny a dostupnosť služieb v Aplikačnom obchode
môžeme kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť. Vždy sa však bude účtovať cena zobrazená v čase potvrdenia
vašej objednávky. Môžeme obmedziť množstvo kupovaných položiek na jednu objednávku, konto, kreditnú kartu,
debetnú kartu, prevod, faktúru, právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa, osobu vykonávajúcu slobodné
povolanie, o čom budete informovaní na webovej lokalite alebo pred prijatím Vašej objednávky.
Môžeme kedykoľvek zo zákonných dôvodov odmietnuť alebo zamietnuť akúkoľvek objednávku a vrátiť Vám
peniaze zaplatené za objednávku. Medzi tieto dôvody okrem iného patrí nesplnenie podmienok platných v čase
objednávky, nemožnosť spracovať platbu, nedostupnosť objednaných služieb, prípadne zrejmé chyby na webovej
lokalite alebo v súvislosti s Vašou objednávkou. Ak nemôžeme dodať objedané služby, budeme Vás kontaktovať
a po prešetrení a uznaní opodstatnenosti Vašej námietky Vám vrátime plnú cenu. V prípade zrejmých chýb na
webovej lokalite alebo v súvislosti s Vašou objednávkou si vyhradzujeme právo na odstránenie chyby a účtovanie
správnej ceny. V takej situácii vás budeme kontaktovať a ponúkneme Vám možnosť kúpy produktu za správnu
cenu alebo zrušenie Vašej objednávky.
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5. Kúpa softvéru, licenčné podmienky, práva duševného vlastníctva
Beriete na vedomie, že Aplikačný obchod, vrátane, avšak nielen, produktov, grafických zobrazení, užívateľského
rozhrania, redakčného obsahu a zdrojových kódov (scriptov) a softvér použitých na realizáciu Aplikačného
obchodu, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom sme my a/alebo Poskytovatelia aplikácii,
a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi
predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Beriete na vedomie, že budete používať takéto chránené
informácie alebo materiály výlučne na účely používania Aplikačného obchodu v súlade s týmito Podmienkami.
Zaväzujete sa, že nebudete žiadnym spôsobom upravovať, požičiavať, prenajímať, vypožičiavať, predávať,
rozširovať alebo vytvárať odvodené diela a nebudete používať Aplikačný obchod akýmkoľvek neoprávneným
spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu alebo preťažovania sieťovej kapacity.
Na akýkoľvek softvér (aplikáciu) dostupný na prevzatie z Aplikačného obchodu (ďalej „softvér“) vlastníme
autorské práva my alebo Poskytovatelia príslušnej softvérovej aplikácie. Kúpou softvéru v skutočnosti získavate
práva na používanie softvéru. Nekupujete samotný softvér. Právo na používanie softvéru kúpeného v Aplikačnom
obchode podlieha licenčnej zmluve (ďalej „licenčná zmluva“) resp. Licenčným zmluvným podmienkam. Pri
zakúpení softvéru sa od Vás bude vyžadovať súhlas s našimi licenčnými podmienkami resp. licenčnými
podmienkami Poskytovateľa príslušnej softvérovej aplikácie. Obsah z našich Služieb alebo služieb Poskytovateľa
(v prípade sprostredkovaného predaja) nemôžete použiť, pokiaľ nezískate súhlas od jeho vlastníka, alebo keď to
inak nedovoľujú právne predpisy. Tieto Podmienky Vám neudeľujú právo používať žiadne značky ani logá použité
v službách z Aplikačného obchodu. Neodstraňujte, nezakrývajte ani neupravujte žiadne právne vyhlásenia
zobrazené v službách z Aplikačného obchodu alebo spoločne s nimi.
Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia softvéru (aplikácie), ktorá nie je v súlade s príslušnou licenčnou
zmluvou, licenčnými podmienkami a platnými zákonmi, je výslovne zakázaná a môže mať za následok vážne
občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Nesmiete kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať, prevádzať,
požičiavať, vypožičiavať ani prenajímať žiadny softvér.
Nie ste oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny softvéru (aplikácie) (okrem prípadov vyslovene povolených
licenciou alebo Pravidlami používania), dekompilovať, spätne prekladať alebo rozkladať, snažiť sa odvodiť
zdrojový kód, upravovať alebo vytvoriť diela odvodené z aplikácie, resp. akejkoľvek jej aktualizácie alebo
akejkoľvek ich časti (okrem a výlučne v rozsahu, v ktorom je vyššie uvedené obmedzenie zakázané podľa
príslušných právnych predpisov alebo v rozsahu, v akom sú činnosti, ktoré sú predmetom vyššie uvedených
obmedzení, povolené licenčnými podmienkami upravujúcimi používanie ktorejkoľvek open-source súčasti
obsiahnutej v aplikácii). Akýkoľvek pokus uskutočniť niektorú z uvedených činností predstavuje porušenie našich
práv alebo porušenie práv Poskytovateľa aplikácie. Ak porušíte vyššie uvedené obmedzenia, vystavujete sa
trestnému stíhaniu a zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Licenčnými podmienkami sa budú tiež riadiť akékoľvek nové verzie (upgrady) poskytnuté nami alebo
Poskytovateľom aplikácie, ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú pôvodnú aplikáciu, pokiaľ takáto nová verzia
(upgrade) nie je pokrytá samostatnou licenciou, kedy sa uplatnia podmienky tejto licencie.
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Ukončenie. Licencia udelená licenčnou zmluvou je platná a účinná až do jej ukončenia z našej strany alebo zo
strany Poskytovateľa aplikácie. Vaše práva podľa licenčnej zmluvy automaticky zanikajú bez toho, aby sme Vám
to alebo Poskytovateľ aplikácie boli povinný oznámiť, v prípade, ak nedodržíte akékoľvek podmienky licenčnej
zmluvy. Ihneď po ukončení licencie ste povinný prestať používať Licencovanú aplikáciu a zničiť akékoľvek kópie
Licencovanej aplikácie, či už úplné alebo čiastočné.
Máme právo v rámci Aplikačného obchodu sprístupniť nástroje a pomôcky na používanie alebo prevzatie , ktoré
nie sú súčasťou predávaných služieb. V takomto prípade neposkytujeme žiadne záruky týkajúce sa presnosti
výsledkov alebo výstupov z používania týchto nástrojov a pomôcok. Rešpektujte preto duševné vlastníctvo iných
osôb pri používaní nástrojov a pomôcok, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom Aplikačného obchodu, služieb,
softvérových produktov alebo tovaru.

6. Zánik Zmluvy
Máme právo odstúpiť od zmluvy s Vami z tých istých dôvodov z ktorých máme právo pozastaviť poskytovanie
služieb z Aplikačného obchodu. Účinky odstúpenia nastanú posledným dňom kalendárneho mesiaca kedy
k odstúpeniu došlo.
V prípade zrušenia služby/služieb z Aplikačného obchodu počas doby jej používania, Vám nebudú vrátené
peniaze za alikvotne obdobie t.j. od ukončenia doby používania služby z Aplikačného obchodu do konca
príslušného kalendárneho mesiaca. Zmluva v časti používanej aplikácie zanikne aj v prípade ak dôjde k zániku
zmluvy medzi nami a Poskytovateľom (našimi dodávateľmi softvérových aplikácii v prípade sprostredkovaného
predaja) v dôsledku čoho stratíme oprávnenie na sprostredkovanie používania softvérových aplikácii.

7. Zmeny v Aplikačnom obchode
Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme publikovali presné informácie, pravidelne aktualizovali Aplikačný
obchod a opravovali nájdené chyby. Akýkoľvek obsah na našom Aplikačnom obchode však v danom čase môže
byť nesprávny alebo neaktuálny. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah Aplikačného obchodu vrátane
cien, špecifikácií, ponúk a dostupnosti služieb.

8. Ukončenie používania Aplikačného obchodu
Môžeme kedykoľvek ukončiť Vaše konto (účet) alebo používanie Aplikačného obchodu zo zákonných dôvodov
vrátane, ale nie výhradne, prípadov, keď porušíte tieto Podmienky alebo prestane me prevádzkovať Aplikačný
obchod. Používaním Aplikačného obchodu súhlasíte s tým, že budete zodpovedať za akékoľvek uskutočnené
objednávky alebo poplatky vzniknuté pred takýmto ukončením. Môžeme kedykoľvek zmeniť, ukončiť alebo inak
pozastaviť činnosť Aplikačného obchodu z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia. Takéto
ukončenie alebo pozastavenie činnosti Aplikačného obchodu môže ovplyvniť Vaše používanie služieb, avšak
zaručujeme Vám pasívnu dostupnosť dát najmenej 2 mesiace po ukončení alebo pozastavení činnosti
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Aplikačného obchodu. Po ukončení používania služieb z Aplikačného obchodu (danej aplikácie) Vám
odporúčame zálohovať si Vaše dáta, z dôvodu prípadnej obnovy.

9. Podmienky spracúvania a ochrany osobný údajov
www.appshop.sk/#popupdataagree
10. Oznámenie týkajúce sa dokumentov dostupných na Aplikačnom obchode
Povolenie na používanie dokumentov (napríklad technických dokumentov, tlačových správ, údajových kariet
alebo najčastejších otázok) v rámci Aplikačného obchodu sa udeľuje za predpokladu, že (1) všetky kópie budú
obsahovať nasledujúce oznámenie o autorských právach: „© . tm, ®. Všetky práva vyhradené.“ a zobrazovať
oznámenie o autorských právach aj oznámenie o tomto povolení, (2) uvedené dokumenty v rámci Aplikačného
obchodu sa budú používať len na informatívne, nekomerčné alebo osobné účely a nebudú sa kopírovať, odosielať
na žiadny počítač v sieti ani publikovať v žiadnych médiách, pokiaľ to nepovoľujú výnimky na základe príslušných
zákonov o ochrane autorských práv, a (3) žiadny z dokumentov sa nebude nijako upravovať. Používanie na
akýkoľvek iný účel môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy.
Dokumenty uvedené vyššie nezahŕňajú návrhy ani vzhľad www.appshop.sk, danej webovej lokality ani žiadnej inej
webovej lokality, ktorú vlastníme, prevádzkujeme alebo riadime my alebo ktorá je prevádzkovaná na základe
našej licencie. Naše prvky webových lokalít vrátane daných webových lokalít sú chránené zákonmi na ochranu
ochranných známok, zákonmi na ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou a ďalšími zákonmi a nesmú sa
vcelku ani čiastočne kopírovať ani napodobňovať. Bez nášho výslovného povolenia alebo ustanovenia
príslušného zákona sa zo žiadnej našej webovej lokality vrátane danej webovej lokality nesmú kopírovať,
opakovane prenášať ani sprístupňovať logá, grafické prvky, zvuky ani obrazové materiály.
Dokumenty a súvisiace grafické prvky publikované v rámci Aplikačného obchodu alebo služieb môžu obsahovať
technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie uvedené v týchto dokumentoch sa pravidelne
upravujú. My alebo naši príslušní dodávatelia môžu kedykoľvek zlepšiť alebo upraviť produkty alebo programy v
nich popisované.

11. Záruky a jej obmedzenie
Neposkytujeme ani naši Poskytovatelia neposkytujú žiadne prísľuby týkajúce sa Služieb s výnimkou tých, ktoré sú
výslovne uvedené v týchto Podmienkach alebo doplňujúcich Podmienkach. Neprijímame napríklad žiadne
záväzky týkajúce sa obsahu Služieb, konkrétnych funkcií Služieb, ich spoľahlivosti, v rámci schopnosti uspokojiť
vaše potreby. Služby poskytujeme bez záruk „ako stoja a ležia“ a „podľa dostupnosti“.
Naši Poskytovatelia aj my vynaložíme primeranú starostlivosť a odbornosť pri poskytovaní služieb z Aplikačného
obchodu. Neposkytujeme žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky, najmä neposkytuje záruku za to, že:
(i) Vaše používanie Služieb tretích strán (Poskytovateľa) bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb;
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(ii) Služby tretích strán budú poskytované bez akýchkoľvek strát, poškodení, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do
počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, pričom nebudeme zodpovedať za takéto prípady. Vy
zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akejkoľvek aplikácie, ktorú používate.
Na služby z Aplikačného obchodu sa aplikujú zákonné záruky a v príslušných prípadoch sa na ne poskytuje
záruka iba podľa licenčných podmienok. Okrem výslovnej záruky uvedenej v licenčných podmienkach sa
neposkytuje žiadna záruka.

12. Zodpovednosť za služby a jej obmedzenie
Nezodpovedáme a ani naši Poskytovatelia nezodpovedajú za ušlý zisk, znížené výnosy, stratu údajov, za finančné
straty alebo nepriame, mimoriadne, následné škody alebo škody nad rámec zmluvného dojednania.
Naša zodpovednosť a Poskytovateľov vo vzťahu k akémukoľvek nároku vyplývajúcemu z týchto Podmienok
vrátane akýchkoľvek predpokladaných záruk je v rozsahu dovolenom právnymi predpismi obmedzená na čiastku,
ktorú ste zaplatili za používanie týchto Služieb z Aplikačného obchodu.
Nezodpovedáme a ani naši Poskytovatelia nie sú v žiadnom prípade zodpovední za žiadnu stratu alebo škodu,
ktorá vznikla z dôsledku vyššej moci alebo nie je v primeranej miere predvídateľná.
Nezodpovedáme za pokuty a sankcie štátnej a verejnej správy, ktoré Vám budú udelené v dôsledku používania
služieb z Aplikačného obchodu.
V prípade porušenia týchto Podmienok zodpovedáte nám a Poskytovateľom za akékoľvek nároky vyplývajúce z
Vášho porušenia tejto Zmluvy.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Zm ena podmienok. Môžeme meniť tieto Podmienky. Podmienky by ste mali pravidelne sledovať. Aktuálnu verziu
Podmienok nájdete vždy na stránke Aplikačného obchodu. Upozornenie na úpravy týchto podmienok uverejníme
na stránke Aplikačného obchodu. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a nenadobudnú účinnosť skôr ako štrnásť
dní odo dňa ich uverejnenia. Avšak zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej Služby alebo zmeny uskutočnené z
právnych dôvodov nadobudnú účinnosť okamžite. V prípade, že s upravenými Podmienkami vzťahujúcimi sa na
danú Službu nesúhlasíte, mali by ste ukončiť používanie danej Služby.
Interpretácia podmienok. Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. V
takom prípade nahradíme dané ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo
najmenej odlišovať od princípov uvedených v podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a
zmyslu napadnutého ustanovenia.
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Postúpenie práv a povinností. Naše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok môžeme kedykoľvek a
bez predchádzajúceho upozornenia postúpiť, previesť alebo inak prideliť, či už vcelku, alebo čiastočne. Z Vašej
strany nie je možné postúpenie tejto zmluvy ani prevod žiadnych práv, ktoré z nej vyplývajú.
Oznámenia a komunikácia. Ak máte otázky na zákaznícku podporu, pozrite si sekciu “Potrebujete poradiť?“
alebo časť „FAQ“ na webovej lokalite.
Príslušné právo a riešenie sporov. Všetky nároky vrátane nárokov týkajúcich sa porušenia týchto podmienok,
porušenia záruky, zákonov o nekalej súťaži a prípady úmyselného porušenia práva budú podľa podliehať
právnemu poriadku Slovenskej republiky a to aj v prípade ak ste cudzincom. Všetky prípadné spory v súvislosti
s týmito Podmienkami sa budú riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo dohodou. Ak sa
vzájomné spory nevyriešia mimosúdnou cestou, sú strany oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade
súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych
predpisoch Slovenskej republiky.
Nadradenosť Podmienok. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že dojednania uvedené v bodoch 1, 4, 6 a
9. týchto Podmienok používania Aplikačného obchodu a služieb z Aplikačného obchodu majú prednosť pred
obsahovo podobnými dojednaniami upravenými v Licenčných podmienkach jednotlivých softvérových aplikácii
vydaných Poskytovateľmi Aplikácií.
Tieto Podmienky upravujú vzťah medzi Vami a nami. Na základe týchto Podmienok nevznikajú nijaké práva v
prospech tretích osôb.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2017.
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