dunnhumby médiá: všeobecné obchodné podmienky (Slovensko) 1.2019
1.

Čo predstavujú tieto všeobecné obchodné podmienky?

1.1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „Podmienky”) a
Rezervačný formulár spoločne tvoria našu zmluvu s vami o poskytovaní
Služieb (ďalej iba „Zmluva”). Všetky ostatné podmienky, ktoré sa
prípadne pokúsite uplatniť, či ktoré sa prípadne uplatnia zo zákona, na
základe zvyku, praxe či postupu jednania, sú vylúčené v rozsahu
povolenom platným právom.

1.2.

Používaním Služieb a/alebo podpisom Rezervačného formulára súhlasíte s
tým, že je táto Zmluva pre vás záväzná.

2.

Aký význam majú pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom?

2.1.

V tejto Zmluve:

2.2.

Použitie slov ako sú „vrátane”, „zahŕňa”, „najmä” či podobných výrazov
znamená príkladný prehľad a neobmedzuje slová pred nimi.

2.3.

Ak existuje nejaký rozpor medzi týmito podmienkami a Rezervačným
formulárom, v rozsahu rozporu platí Rezervačný formulár.

3.

Čo budeme robiť?

3.1.

Budeme s vami spolupracovať na implementácii a poskytovaní Služieb.
Tam, kde je to relevantné, to môže zahŕňať:
(a)

navrhovanie jednej alebo viacerých Činností, ktoré v primeranej
miere spĺňajú vaše obchodné ciele;

(b)

kontakt s vami vo vzťahu k Vašej tvorbe a všetky iné umelecké diela
a kópie relevantné pre Činnosť, ktoré sa budú verejne zobrazovať
alebo vydávať Zákazníkom;

(c)

použitie primeraného úsilia na: (i) vytlačenie a zaslanie alebo
vydanie kupónov v objeme podľa vášho želania, a/alebo (ii)
vytlačenie a/alebo nainštalovanie a/alebo zobrazenie a/alebo
sprístupnenie (podľa toho, čo je relevantné) médií v objeme podľa
vášho želania;

(d)

použitie primeraného úsilia na zabezpečenie, že každá ponuka,
ktorú budete sponzorovať ako súčasť Činnosti, spoločnosť Tesco
ocení; a

(e)

pokiaľ ide o kupóny, vedenie účtovných záznamov o všetkých
kupónoch, ktoré sponzorujete a ktoré sa vydajú a Zákazníci nimi
zaplatia v obchodoch spoločnosti Tesco.

„Činnosť“ je každá individuálna činnosť, na ktorej sa zúčastňujete na
základe tejto Zmluvy, a môže zahŕňať: (a) rôzne formy médií Tesco
Clubcard (napr. pošta a/alebo kupón pri pokladni), (b) médiá, ktoré sa
netýkajú Tesco Clubcard, (c) maloobchodné médiá (napr. rôzne médiá
umiestnené v priestoroch predajní Tesco a ich okolí, napríklad na
termináloch (výdajných miestach) na miestach predaja, parkoviskách,
priestoroch nákupných centier, atď.), d) maloobchodné aktivity (napríklad
kampane na odber vzoriek a zážitky a/alebo splácaný stánok v priestoroch
predajní Tesco a ich okolí), (e) internetové a technologické médiá (napr.
médiá na internetových stránkach spoločnosti Tesco a iných stránkach,
ktoré spoločnosť Tesco z času na čas vlastní alebo prevádzkuje, médiá
doručované prostredníctvom SMS, médiá doručované prostredníctvom
aplikácií a reklám v reálnom čase, médiá doručované prostredníctvom
platforiem sociálnych médií), a (f) hodnotiace programy zákazníkov.

3.2.

„Rezervačný formulár“ je rezervačný formulár, do ktorého zadávame my
a vy;

Približne 12 týždňov po ukončení každej Činnosti alebo inak, ak sa tak
uvedie v Rezervačnom formulári, vám poskytneme Hodnotiacu správu.

4.

Čo potrebujete na to, aby ste mohli prijímať Služby?

4.1.

Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky primerané pokyny, ktoré
vám dáme, a poskytovať všetky informácie, materiály a pomoc, ktoré
môžeme odôvodnene požadovať (okrem iného vrátane Vašej tvorby) v
časových rámcoch, ktoré primerane nastavíme. Ak nesplníte svoje
povinnosti včas, čo spôsobí, že dunnhumby nebude môcť vykonávať
Činnosť, potom aj naďalej budeme mať právo vám účtovať poplatky.

5.

Aké práva vám poskytujeme v súvislosti s používaním Služieb?

5.1.

Náhradou za úhradu Poplatkov vám poskytujeme nevýhradnú,
neprenosnú licenciu na používanie Služieb výhradne pre vaše interné
obchodné účely. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám výslovne
neposkytujeme v súlade s touto Zmluvou.

5.2.

Bez obmedzenia častí 5.1 alebo 6.1 (b) môžete:

„Zákazník“ je každá osoba, ktorá nakupuje, obstaráva alebo inak získava
tovar a /alebo služby od spoločnosti Tesco;
„Dátum dodania“ znamená dátum, keď umiestnenie kupónu doručíme do
oddelenia IT spoločnosti Tesco alebo, pokiaľ ide o Činnosti, ktoré
nesúvisia s kupónmi, dátum, v ktorý sa Činnosť plánuje uviesť pre
verejnosť;
„Dátum vhodnosti“ znamená dátum, v ktorý sa určili Zákazníci s cieľovými
kritériami pre daný kupón;
„Hodnotiaca správa“ znamená správu, ktorú pripravíme pomocou dát
poskytnutých spoločnosťou Tesco a demonštrujúca vplyv príslušnej
Činnosti na predaj v spoločnosti Tesco;
„Poplatok” znamená poplatok za Služby stanovený v Rezervačnom
formulári či inak dohodnutý medzi nami;

(a)

zdieľať Hodnotiacu správu so spoločnosťou Tesco;

„Práva duševného vlastníctva” znamená všetky práva duševného
vlastníctva (vrátane patentov, práv k vynálezom, autorských práv a
súvisiacich práv, práv k databázam, ochranných známok, goodwillu,
obchodných názvov a názvov domén, práv na vybavenie a vzory a práva
na žalobu v dôsledku nesplnenia) bez ohľadu na to, či sú registrované
alebo neregistrované, ako aj všetky žiadosti a práva na podanie žiadosti k
týmto právam a podobné práva;

(b)

zdieľať závery, odporúčania a/alebo dôsledky, ktoré odvodíte z
hodnotiacej správy (ale žiadne skutočné údaje o predaji alebo
správanie, ktoré možno pripísať profilom spoločnosti Tesco) s
akýmikoľvek tretími stranami (inými ako agentúrami na prieskum
trhu alebo analýzu údajov alebo poradenské služby) za
predpokladu, že takéto tretie strany zachovajú dôvernosť takýchto
informácií spôsobom stanoveným v Článku 12;

„Materiály“ znamenajú dokumenty, vybavenie, správy, návrhy, výkresy a
každú inú dokumentáciu, materiály a informácie;

(c)

publikovať na doménových menách, ktoré vlastníte, obsah
hodnotenia vytvorený v hodnotiacich programoch Zákazníkov za
predpokladu, že každé takéto publikovanie bude obsahovať odkaz
na Tesco.com alebo inú webovú stránku, ktorú vám oznámi
dunnhumby alebo spoločnosť Tesco spôsobom občas určeným zo
strany dunnhumby alebo spoločnosti Tesco; a

(d)

používať obsah hodnotenia vytvorený v hodnotiacich programoch
Zákazníkov ako súčasť prípadného reklamného obsahu
schváleného spoločnosťou dunnhumby alebo spoločnosťou Tesco
na zverejnenie na webových stránkach uvedených v časti 5.2 (c).

„Konečný termín pre nomináciu“ je termín, do ktorého sa vyžaduje, aby
ste si rezervovali Činnosť (-i) vyplnením Rezervačného formulára a
súhlasom s jeho podmienkami;
„Služby“ znamenajú služby, ktoré poskytujeme v súvislosti s každou
Činnosťou spolu so všetkými poskytnutými alebo použitými Materiálmi
predstavujúcimi súčasť týchto služieb;
„Tesco” znamená spoločnosť Tesco plc a všetky spoločnosti v skupine
spoločností Tesco plc v príslušnom čase;
„my”, „náš”, „dunnhumby” znamená spoločnosť dunnhumby Slovakia
s.r.o.;
„vy”, „váš” znamená vás - druhú stranu Rezervačného formulára; a
„Vaša tvorba“ znamená každé umelecké dielo, záznam alebo inú tvorbu,
ktorú nám poskytnete na použitie v Službách.
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6.

Aké obmedzenia sa uplatnia na vaše používanie Služieb?

6.1.

S výnimkou rozsahu povoleného platným právom, nesmiete vy sami a ani
žiadnej osobe nesmiete dovoliť: (a) exportovať, kombinovať či kopírovať
žiadne dáta zo Služieb na využitie v iných službách, databázach,
aplikáciách, dokumentoch či správach bez nášho predchádzajúceho
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písomného súhlasu; a (b) využiť Služby pre zisk alebo na úkor inej osoby
než ste vy.
6.2.

V úlade s časťou 6.1 musíte zadať „Zdroj: © dunnhumby
[dátum]/Súkromné a dôverné” zreteľne na každom dokumente, ktorý
používate a zahŕňa informácie získané prostredníctvom našich Služieb
alebo akékoľvek naše dôverné informácie.

7.

Aké záruky vám poskytujeme s ohľadom na Služby?

7.1.

Sľubujeme, že budeme pri poskytovaní Služieb vám dodržiavať všetky
platné zákony, a že vaše používanie Služieb povolené touto Zmluvou
nebude porušovať Práva duševného vlastníctva iných osôb.

7.2.

Vynaložíme rozumnú starostlivosť a skúsenosti, aby sme Služby v
podstatnom rozsahu poskytovali v súlade s touto Zmluvou.

7.3.

Uvedomujete si, že naša schopnosť poskytovať akúkoľvek konkrétnu
Činnosť závisí od toho, či:
(a)

spĺňa súčasné obchodné požiadavky, postupy a/alebo zásady
obchodov spoločnosti Tesco. Ak sa stane, že po podpise
Rezervačného formulára bude niektorá Činnosť nevyhovujúca,
potom vašim jediným nápravným prostriedkom bude naša
spolupráca s vami, aby sme v tejto Činnosti vykonali príslušné
zmeny;

(b)

pokiaľ ide o kupóny, určí sa dostatočný počet príslušných
Zákazníkov, aby spĺňali objem uvedený v Rezervačnom formulári;

(c)

pokiaľ ide o kupóny pri pokladni, určí sa dostatočný počet
Zákazníkov nakupujúcich v predajniach Tesco počas príslušného
obdobia, uvedený v Rezervačnom formulári; a

(d)
7.4.

v prípade hodnotiaceho programu Zákazníkov, Zákazníci, ktorí píšu
hodnotenia.

Uvedomujete si okrem toho a súhlasíte s tým, že:
(a)

nebudeme zodpovední za to, ak sa objem kupónov v objeme podľa
vášho želania/kupónov pri pokladni nevydá preto, lebo sa neurčia
príslušní Zákazníci a/alebo nebudú nakupovať v predajniach Tesco;

(b)

tam, kde uzatvárame dohody s vami a jedným alebo viacerými
ďalšími dodávateľmi na Činnosť súvisiacu s kupónmi pri
pokladniach: (i) kupóny sa musia objednať do dátumu, ktorý sme
uviedli na potvrdení o účasti na Činnosti, a (ii) počas trvania
Činnosti sa vydajú pre jednotlivých zúčastnených dodávateľov
maximálne 4 kupóny;

(c)

ak sa Činnosť vykonáva na médiách vo vlastníctve tretej strany,
spoločnosť dunnhumby nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce
z takéhoto vlastníctva médií treťou stranou, ich výberu alebo
vhodnosti;

(d)

tam, kde uzatvárame dohody s vami a jedným alebo viacerými
ďalšími dodávateľmi na Činnosť, ktorá sa zameriava na posielanie
pošty s kupónmi, budeme mať absolútne právo rozhodnúť, aký
bude podiel kupónov vydaných Zákazníkom; a

(e)

nebudeme niesť zodpovednosť v prípade, že Služby nesplnia vaše
požiadavky, z akéhokoľvek dôvodu sa nenainštaluje objem médií
podľa vašich požiadaviek, alebo ak sa bez nášho povolenia po
inštalácii akékoľvek médiá odstránia.

8.

Kto je vlastníkom Služieb?

8.1.

Podľa časti 9 medzi nami platí, že vlastníme všetky práva duševného
vlastníctva v súvislosti so Službami, resp. vyplývajúce zo Služieb.

9.

Ako je to s Vašou tvorbou?

9.1.

Pokiaľ nám poskytnete Vašu tvorbu, poskytnete tak dunnhumby a Tesco
licenciu na ich používanie v súvislosti so Službami a zaručujete, že máte
všetky potrebné práva, ktoré umožňujú dunnhumby a Tesco poskytnúť
takú licenciu, a že my a Tesco sa používaním dát nedopustíme žiadneho
porušenia zákona ani práv žiadnych osôb používaním Vašej tvorby.

9.2.

Nesmiete s dunnhumby a Tesco zdieľať (ani umožniť dunnhumby a Tesco
poskytovať), vrátene Vašej tvorby, žiadne materiály, ktoré porušujú
akékoľvek platné zákony či práva osôb, vrátane Práv duševného
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vlastníctva. V opačnom prípade odškodníte dunnhumby a Tesco za všetky
straty a škody, ktoré v dôsledku toho utrpíme.
9.3.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek na základe nášho rozhodnutia:
a.

zamietnuť alebo zrušiť Vašu tvorbu, záväzok na rezerváciu priestoru
alebo umiestnenie; alebo

b.

v súvislosti s Vašou tvorbou poskytnutou spoločnosti Tesco.com
odstrániť akúkoľvek Vašu tvorbu z webovej stránky.

9.4.

Konkrétne umiestnenie Vašej tvorby určíme my. Vyhradzujeme si právo
kedykoľvek na základe nášho rozhodnutia bez predchádzajúceho
oznámenia zmeniť dizajn alebo upraviť organizáciu, štruktúru, „vzhľad a
pocit“ a iné prvky Vašej tvorby.

10.

Aké sú platobné podmienky?

10.1. Budeme vám vystavovať faktúry za Poplatky, ako sa uvedú v
Rezervačnom formulári. Poplatky nám musíte uhradiť v súlade s
platobnými podmienkami upravenými v Rezervačnom formulári. Ak
Činnosť zahŕňa vyplácanie kupónmi alebo inú propagačnú činnosť,
zaplatíte sumu rovnajúcu sa peňažnej sume alebo iným benefitom
zaplateným alebo poskytnutým spoločnosťou Tesco Zákazníkom vo
vašom mene za vyplatenie vašich sponzorovaných kupónov alebo plnenie
všetkých vašich ostatných ponúk Zákazníkom v rámci každej Činnosti.
Okrem toho spoločnosť Tesco bude účtovať manipulačný poplatok v
súvislosti s prepravou a manipuláciou v súlade so súčasnými sadzbami
spoločnosti Tesco. Pre kupóny, ktoré sa neskenujú, tento poplatok bude
účtovať účtovná firma, ktorú občas určí spoločnosť Tesco.
10.2. Vy vystavíte nákupnú objednávku na Služby do 14 dní od podpisu
Rezervačného formulára. Uhradíte všetky naše faktúry bez započítania,
protinárokov, zrážok či zadržaní do 30 dní od dátumu vystavenia našej
faktúry vrátane tých, čo obsahujú poplatky za zrušenie upravené v Článku
11.1.
10.3. Pokiaľ naše faktúry neuhradíte včas, potom môžeme, bez toho, aby sa
tým obmedzili akékoľvek naše práva a náhrady, pozastaviť poskytovanie
Služieb, dokiaľ nedostaneme úplnú platbu neuhradenej čiastky, a sme
oprávnení účtovať úroky z čiastky po splatnosti vo výške 10 % nad
základnú úrokovú mieru Európskej centrálnej banky platnú pre
kalendárny polrok, v ktorom bola čiastka splatná, pričom tieto úroky sa
vypočítajú podľa počtu dní.
10.4. Všetky čiastky splatné v súlade s touto Zmluvou sú uvedené bez DPH,
ktorá bude splatná vami priamou platbou v príslušnom daňovom mieste.
10.5. Ak bude z vašej strany alebo treťou stranou vykonaný úkon, ktorý bude
vykazovať znaky Činnosti (napr. inštalácia maloobchodného média) bez
toho, aby bol medzi nami k takejto Činnosti vopred uzatvorený
Rezervačný formulár, budete podľa našej voľby (i) povinný odstrániť
všetky Materiály a Vašu tvorbu týkajúce sa takéhoto jednania do 24 hodín
od doručenia našej výzvy; alebo (ii) povinný nám na základe našej faktúry
uhradiť čiastku vo výške dvojnásobku Poplatkov zvyčajne hradených
v súvislosti s vykonanou alebo obdobnou Činnosťou, keďže na vaše
jednanie alebo jednanie tretej strany sa bude prihliadať ako na návrh na
uzatvorenie Rezervačného formulára v rozsahu Činnosti vykonanej daným
jednaním. V prípade, že vás podľa tohoto ustanovenia vyzveme
k odstráneniu Materiálov a Vašej tvorby a vy sa dostanete do omeškania
so splnením takejto povinnosti, máme právo na vaše náklady odstrániť
príslušné Materiály, Vašu tvorbu a vykonať všetky súvisiace úkony.
11.

Čo sa stane, ak zrušíte niektorú Činnosť?

11.1. V súlade s Článkom 11.2:
(a)

ročné plány médií: keď zrušíte ročný plán médií (alebo niektorú
časť ročného plánu médií) a: (i) ak nám dáte výpoveď s
výpovednou dobou kratšou ako 20 týždňov pred plánovaným
Dňom doručenia poslednej Činnosti, môžeme vám účtovať
poplatok za zrušenie rovnajúci sa 100 % celkovej sumy Poplatkov,
alebo (ii) ak nám dáte výpoveď s výpovednou dobou dlhšou ako 20
týždňov pred plánovaným Dňom doručenia poslednej Činnosti,
môžeme vám účtovať poplatok za zrušenie rovnajúci sa 50 %
celkovej sumy Poplatkov, v každom z týchto prípadov nám uhradíte
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všetky rabaty alebo iné benefity, ktoré sme s vami dohodli na
základe vašej rezervácie ročného plánu médií;
(b)

kupón pri pokladni, posielanie pošty s bonusmi/špeciálnej pošty
alebo stavu účtu pre Tesco Clubcard: ak zrušíte niektorú činnosť,
ktorá zahŕňa vyššie uvedené aktivity po Dátume vhodnosti,
môžeme vám účtovať poplatok za zrušenie rovnajúci sa 100 %
celkovej sumy Poplatkov,

(c)

posielanie pošty v rámci klubu alebo témy: ak zrušíte niektorú
Činnosť, ktorá zahŕňa vyššie uvedené aktivity, a: (i) ak nám dáte
výpoveď s výpovednou dobou kratšou ako 8 týždňov pred
plánovaným Dňom doručenia, môžeme vám účtovať poplatok za
zrušenie rovnajúci sa 100 % celkovej sumy Poplatkov, alebo (ii) ak
nám dáte výpoveď s výpovednou dobou dlhšou ako 8 týždňov pred
plánovaným Dňom doručenia, môžeme vám účtovať poplatok za
zrušenie rovnajúci sa 50 % celkovej sumy Poplatkov, v každom z
týchto prípadov nám uhradíte všetky náklady na tlač a poštovné,
ako aj ďalšie sumy vyplývajúce zo zrušenia tejto Činnosti, ktoré
nám vznikli;

(d)

maloobchodné médiá alebo maloobchodné aktivity: ak zrušíte
niektorú Činnosť, ktorá zahŕňa vyššie uvedené aktivity, a: (i) ak
nám dáte výpoveď s výpovednou dobou kratšou ako 8 týždňov
pred plánovaným Dňom doručenia, môžeme vám účtovať poplatok
za zrušenie rovnajúci sa 100 % celkovej sumy Poplatkov; alebo (ii)
ak nám dáte výpoveď s výpovednou dobou dlhšou ako 8 týždňov
pred plánovaným Dňom doručenia, môžeme vám účtovať poplatok
za zrušenie rovnajúci sa 50 % celkovej sumy Poplatkov;

(e)

časopisy Tesco, hodnotiaci program a hra Tesco Clubcard: ak
zrušíte niektorú Činnosť, ktorá zahŕňa vyššie uvedené aktivity, a už
bude dohodnutý Rezervačný formulár, môžeme vám účtovať
poplatok za zrušenie rovnajúci sa 100 % celkovej sumy Poplatkov; a

(f)

Tesco.com a reklamy v reálnom čase: ak zrušíte niektorú Činnosť,
ktorá zahŕňa vyššie uvedené aktivity po Konečnom termíne pre
nomináciu, môžeme vám účtovať poplatok za zrušenie rovnajúci sa
100 % celkovej sumy Poplatkov.

11.2. Žiadne poplatky nebudete platiť v prípade, ak spoločnosť Tesco zamietne
niektorú činnosť po Konečnom termíne pre nomináciu alebo dátume
Rezervačného formulára (podľa toho, čo je relevantné) z dôvodu nezhôd s
vami v súvislosti s obchodovaním alebo vtedy, keď príslušný produkt bol
po Konečnom termíne pre nomináciu spoločnosťou Tesco vyňatý zo
sortimentu.
12.

Za čo nesú zodpovednosť jednotlivé strany v súlade s touto Zmluvou?

12.1. Nič v tejto Zmluve neobmedzuje: (a) vašu či našu zodpovednosť za smrť či
poranenia osôb spôsobené nedbanlivosťou, podvodom či podvodným
skreslením; ani žiadnu inú zodpovednosť, ktorá nesmie byť obmedzená v
súlade s platným právom; ani (b) vašu povinnosť uhradiť Poplatky v
okamihu ich splatnosti; ani (c) vašu zodpovednosť v súlade s Článkami 6 a
9.
12.2. V súlade s Článkami 12.1, 12.3 a 12.4, nebude vaša ani naša
zodpovednosť v súlade s touto Zmluvou či v súvislosti s ňou, či už vznikne
zmluvne, v dôsledku prečinu (vrátane nedbanlivosti) či v dôsledku
porušenia zákonných povinností či inak, presahovať hodnotu Poplatkov
uhradených či splatných v súlade s touto Zmluvou.
12.3. V súlade s Článkom 12.1, ani vy ani my neponesieme zodpovednosť v
súlade so zmluvou, v dôsledku prečinu (vrátane nedbanlivosti) či
porušenia alebo inak za prípadné nepriame straty ani prípadné straty
príjmu, zisku, zmlúv, obchodu, goodwillu, povesti či inej nemožnosti
dosiahnuť predpokladané úspory.
12.4. V súlade s Článkom 12.1 neponesieme zodpovednosť za prípadné
porušenie, meškanie, chybu či zlyhanie v súlade s touto Zmluvou v
rozsahu, v akom vzniknú v dôsledku prípadných udalostí ležiacich mimo
našu rozumnú kontrolu či Tesca, alebo na základe vášho konania či
opomenutia či nedodržania akejkoľvek povinnosti.
13.

Aké sú záväzky dodržania dôvernosti?
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13.1. Obe strany sa zaväzujú, že nebudú používať ani zdieľať s inými osobami (s
výnimkou odborných poradcov či požiadaviek vyplývajúcich zo zákona či
od kompetentných orgánov) prípadné dôverné informácie týkajúce sa
obchodu či záležitostí druhej strany či skupiny druhej strany. Každý z nás
vynaloží rozumné úsilie, aby zabránil sprístupneniu akýchkoľvek
dôverných informácií týkajúcich sa týchto záležitostí, vrátane
poskytovania týchto informácií iba zamestnancom a úradníkom na
základe „princípu potreby” a vrátane zabezpečenia, aby úradníci a
zamestnanci dodržiavali povinnosti zachovania dôvernosti stanovené
touto Zmluvou.
13.2. Každá zo strán môže odhaliť informácie o existencii a povahe Služieb
poskytovaných v súlade s touto Zmluvou spoločnosti Tesco.
13.3. Každá zo strán súhlasí, že o všetkých požiadavkách či pokynoch
akéhokoľvek právneho či regulačného orgánu týkajúcich sa poskytnutia
akýchkoľvek dôverných informácií druhej strany bude okamžite
informovať, pokiaľ to bude rozumne praktické, druhú stranu pred
splnením takého požiadavku či pokynu, ktorá tak získa rozumnú
príležitosť sa brániť.
14.

Existujú ďalšie právne otázky?

14.1. Všetky oznámenia zasielané v súlade s touto Zmluvou či v súvislosti s ňou
vyžadujú písomnú formu a musia byť doručené na adresu druhej strany
uvedenú v Rezervačnom formulári, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
Všetky odoslané oznámenia sa budú považovať za doručené do 48 hodín
po ich riadnom odoslaní. Výzvu k odstráneniu Materiálov a Vašej tvorby
podľa článku 10.5 vyššie sme oprávnený učiniť taktiež emailom.
14.2. Táto Zmluva predstavuje celú dohodu medzi nami s ohľadom na jej
predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dohody a zmluvy medzi nami
a prípadné doplnky vyžadujú písomnú formu a podpis oprávnenými
zástupcami oboch strán. Potvrdzujete, že ste nespoliehali na žiadne
vyhlásenia ani sľuby, ktoré sme vám dali či ktoré boli poskytnuté v našom
mene, ktoré nie sú uvedené v tejto Zmluve.
14.3. Pokiaľ bude ktorákoľvek podmienka tejto Zmluvy považovaná za
neplatnú, zvyšné podmienky zostanú v platnosti a účinnosti v úplnom
rozsahu.
14.4. Žiadna zo strán nie je oprávnená postúpiť túto Zmluvu bez písomného
súhlasu druhej strany.
14.5. Osoba, ktorá nie je stranou tejto Zmluvy, nemá žiadne práva domáhať sa
ktoréhokoľvek jej ustanovenia.
14.6. Táto Zmluva bola napísaná v anglickom a slovenskom jazyku, ale záväzná
pre nás je iba anglická verzia, slovenská verzia nemá na výklad tejto
Zmluvy vplyv. Pokiaľ vznikne akýkoľvek rozpor či nesúlad medzi anglickou
a slovenskou verziou, anglická verzia bude mať prednosť.
14.7. Táto Zmluva sa riadi slovenským právom a spadá do jurisdikcie
príslušných súdov na Slovensku.
***

