VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDPLATNÉ TLAČENÉHO PERIODIKA A ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

SLOVENSKÝ ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ INŠTITÚT – SAHI,
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, občianske združenie, so sídlom Vajnorsk{ 8/A,
831 04 Bratislava – Nové Mesto, je registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zo dňa
17.05.2006 pod číslom: 28244, IČO: 30864046, DIČ: 2022193888, IČ DPH: SK2022193888 (ďalej v texte
aj len „SAHI, občianske združenie“ alebo „Vydavateľ“) je vydavateľom periodika, ktoré v tlačenej
alebo elektronickej forme pred{va formou predplatného.
2. Z{kladné kontaktné údaje Vydavateľa sú:
a. doručovacia adresa: Vajnorsk{ 8/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto
b. E-mailov{ adresa: historickarevue@sahi.sk
c. telefónny kontakt: +421 2 55568304
d. bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK06 1100 0000 0026 2402 9361, BIC: TATRSKBX.
3. Periodikum, ktoré Vydavateľ vyd{va v tlačenej a digit{lnej podobe a na ktoré sa vzťahujú tieto
obchodné podmienky, je: Historick{ revue (ďalej v texte aj len „Mesačník Historick{ revue“).
4. Predplatiteľ je fyzick{ alebo pr{vnick{ osoba, ktor{ so SAHI, občianske združenie uzatv{ra zmluvu.
5. Predplatné je vopred objednan{ a zaplaten{ služby za tlačené vydanie Mesačníka Historick{ revue
na dané vopred zn{me predplatiteľské obdobie, ktoré Vydavateľ určil: ročné a polročné.
6. Doručovateľom tlačeného vydania Mesačníka Historick{ revue bude zamestnanec Slovenskej pošty
a.s. poverený doručovaním tlačeného vydania Mesačníka Historick{ revue na miesto doručovacej
adresy (priamo do poštovej schr{nky predplatiteľa), a to počas celého predplatiteľského obdobia,
pričom pre potreby týchto podmienok je za doručovateľskú sieť považované celé územie Slovenskej
republiky a za miesto doručenia: domov{ listov{ schr{nka, označen{ presnou adresou pre
doručovanie zaplateného tlačeného vydania Mesačníka Historick{ revue, prípadne iné miesto ako
napríklad P. O. Box určený predplatiteľom.
7. Tieto obchodné podmienky na dodanie Mesačníka Historick{ revue a digit{lnych obsahových
služieb tohto periodika formou predplatného upravujú pr{vne vzťahy medzi predplatiteľom na
jednej strane, vydavateľstvom SAHI, občianske združenie na druhej strane a obchodnou
spoločnosťou s obchodným menom L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom: Hattalova 12, 831 03
Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro, vložka číslo:
5274/B, IČO: 31 352 782, DIČ: 2020336373 (ďalej v texte aj len „Spoločnosť L. K. Permanent“ a
„Distribútor“), Distribútorom printovej verzie Mesačníka Historick{ revue na strane tretej.
8. Predplatitelia sa budú zaregistrovať na webovej str{nke Mesačníka Historick{ revue:
www.historickarevue.com, pričom len pri predplatnom tlačeného vydania Mesačníka Historick{
revue je t{to registr{cia dobrovoľn{.
9. Predplatné tlačeného vydania Mesačníka Historick{ revue v r{mci Slovenskej republiky je
doručované v spolupr{ci so zmluvným Distribútorom, Spoločnosťou L. K. Permanent .
10. Kontakty na Distribútora Mesačníka Historick{ revue v Slovenskej republike: L. K. Permanent, spol.
s r.o., P. O. Box 4, 834 14 Bratislava 34, pani Dana HERŠLOV[, + 421 2 49 111 203, e-mail:
herslova@lkpermanent.sk.
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Článok II
Predmet a povaha všeobecných obchodných podmienok
1.

2.
3.

4.

5.

Predplatiteľom sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzick{ alebo pr{vnick{ osoba,
ktorej je na z{klade písomnej objedn{vky predplatného a riadnej a včasnej úhrady celkovej sumy
predplatného, dod{vaný Mesačník Historick{ revue (tlačený, digit{lny).
Platcom sa rozumie fyzick{ alebo pr{vnick{ osoba, ktor{ platí cenu za predplatné vo svoj prospech,
alebo v prospech určitého predplatiteľa (obdarovaného), resp. predplatiteľov.
Predplatiteľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies sú malé súbory slúžiace
Mesačníku Historick{ revue a zad{vateľom reklamy zobrazovanej na internetovej str{nke k
rozpoznaniu počítača užívateľa pri jeho komunik{cii s internetovou str{nkou a k n{slednému
využitiu niektorých funkcií internetovej str{nky.
Pr{vne vzťahy, ktoré vzniknú na z{klade zmluvy o predplatnom, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného z{konníka a ostatných platných pr{vnych predpisov, ktoré sú svojim
obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.
Pred uzatvorením zmluvy o predplatnom je predplatiteľ, resp. platca povinný dôkladne sa
zozn{miť s týmito obchodnými podmienkami a s cenníkom predplatného. Vydavateľ je povinný
obozn{miť predplatiteľa s týmito obchodnými podmienkami pred uzatvorením zmluvy o
predplatnom.

Článok III
Uzatvorenie zmluvy o predplatnom
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Zmluvou o predplatnom sa Vydavateľ prostredníctvom Distribútora zaväzuje dod{vať
predplatiteľovi objednané výtlačky Mesačník Historick{ revue a objednané digit{lne služby.
Predplatiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dod{vku cenu v zmysle týchto obchodných podmienok.
Internetové str{nky Vydavateľa obsahujú prehľad o rôznych druhoch predplatného, ktoré
Vydavateľ ponúka, a to vr{tane uvedenia ceny príslušného predplatného s daňou z pridanej
hodnoty a ďalších súvisiacich poplatkov (poštovného).
Predplatiteľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že prezentovanie predplateného periodika
na internetových str{nkach Mesačníka Historick{ revue je iba ilustračné a indikatívne a že
Vydavateľ môže prostredníctvom Distribútora dodať predplatené periodikum v ľubovoľnom
prevedení.
Zmluva o predplatnom sa považuje za uzatvorenú úhradou predplatného predplatiteľom (platcom)
na účet Distribútora podľa toho, čo nastane skôr.
N{vrhom na uzatvorenie zmluvy o predplatnom je objedn{vka predplatiteľa resp. platcu a za
prijatie tohto n{vrhu sa pre účely obchodných podmienok považuje doručenie z{lohovej faktúry na
predplatné zo strany Distribútora predplatiteľovi resp. platcovi. V prípade elektronickej
objedn{vky s okamžitou on-line platbou sa za prijatie n{vrhu na zmluvu považuje zadanie on-line
platby. Ak nie je objedn{vka predplatiteľa resp. platcu úpln{, určit{ alebo zrozumiteľn{, Vydavateľ
prostredníctvom Distribútora je opr{vnený podľa svojho uv{ženia objedn{vku akceptovať alebo
odmietnuť, o čom predplatiteľa vyrozumie.
Pre uzatvorenie zmluvy o predplatnom vyplní predplatiteľ objedn{vkový formul{r na
internetových str{nkach Mesačníka Historick{ revue. Formul{r umožňuje zistenie a opravu chýb
pred uplatnením objedn{vky.
Objedn{vku je možné zrealizovať prostredníctvom internetovej str{nky, telefonicky alebo zaslaním
objedn{vky na doručovaciu adresu Vydavateľa/Distribútora alebo na ich e-mailové adresy takto:
 prostredníctvom internetovej str{nky – vyplnením on-line formul{ra
 písomne v listinnej podobe – zaslať list na adresu Distribútora Mesačníka Historick{ revue
v Slovenskej republike: L. K. Permanent, spol. s r.o., P. O. Box 4, 834 14 Bratislava 34
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 písomne v elektronickej podobe – zaslať spr{vu elektronickej pošty na adresu:
herslova@lkpermanent.sk
 telefonicky – +421 2 49 111 200 – 204 v čase od 08.00h do 16.30h.
8. Vydavateľ/Distribútor je vždy opr{vnený v nadväznosti na charakter objedn{vky požiadať o
dodatočné potvrdenie objedn{vky primeraným spôsobom. Ak objedn{vateľ odmietne
požadovaným spôsobom objedn{vku potvrdiť, nepovažuje sa objedn{vka za z{väznú k
uzatvoreniu zmluvy.
9. Možnosť uzavrieť zmluvu o predplatnom vr{tane súvisiacej ceny za predplatné je dostupn{ iba po
dobu, počas ktorej je zobrazen{ na internetových str{nkach Mesačníka Historick{ revue. V prípade,
že objednané predplatné už nie je dostupné alebo sa Mesačník Historick{ revue už nevyd{va, bude
Vydavateľ kontaktovať predplatiteľa za účelom dojednania ďalšieho postupu.
10. Zmluva o predplatnom sa uzatv{ra na dobu neurčitú, ak nie je uvedené inak.

Článok IV
Zasielanie Mesačníka Historická revue, poskytovanie digitálnych služieb
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Doručovanie Mesačníka Historick{ revue sa začne od termínu vydania, ktoré je uvedené ako
najbližšie vydanie v on-line formul{ri na webe Mesačníka Historick{ revue. Dodanie objednaných
digit{lnych služieb sa začne od momentu pridelenia promo kódu predplatiteľovi, v prípade
okamžitej on-line platby doručenie začne od najbližšieho vydania, ktoré nasleduje od momentu
úhrady predplatného.
Výtlačok Mesačníka Historick{ revue sa považuje za dodaný predplatiteľovi vložením do jeho
poštovej schr{nky alebo odovzdaním na recepcii alebo vr{tnici sídla predplatiteľa. Digit{lne služby
sa považujú za dodané odoslaním e-mailu s prístupovými údajmi na adresu uvedenú v objedn{vke
alebo aktiv{ciou prístupových pr{va v registr{cii predplatiteľa na www.historickarevue.com, podľa
toho, čo nastane skôr.
Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schr{nke (t.j. poštov{ schr{nka
nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s akoukoľvek prek{žkou prístupu a pod.).
Schr{nka musí byť riadne a viditeľne označen{ menom a priezviskom/n{zvom predplatiteľa a musí
umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo
poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chr{nený pred odcudzením treťou osobou.
Nebezpečenstvo poškodenia dodaného Mesačníka Historick{ revue prech{dza z Distribútora na
predplatiteľa okamihom jeho dodania podľa bodu 2. tohto čl{nku.
Predplatiteľ je vo vlastnom z{ujme povinný Distribútorovi neodkladne ozn{miť akékoľvek zmeny
údajov uvedených v objedn{vke. Ak neozn{mi zmeny, nesie zodpovednosť za škody tým
spôsobené (napr. nedoručenie periodika na novú adresu, vr{tenie sumy dobropisu na nespr{vny
účet, neplatnosť dokladov, atď.) vr{tane straty pr{va na reklam{ciu nedoručenia predplatených
výtlačkov.
V prípade žiadosti o dočasnú alebo trvalú zmenu adresy doručovania, je potrebné uviesť všetky
nevyhnutné údaje Distribútorovi, najneskôr však 10 pracovných dní pred d{tumom účinnosti
požadovanej zmeny.
Nevyhnutnou technickou podmienkou na poskytovanie digit{lnych služieb (digit{lneho
predplatného) je registr{cia na www.historickarevue.com a prístup predplatiteľa k funkčnej emailovej adrese. Vydavateľ nezodpoved{ za nemožnosť prístupu k predplatenej digit{lnej službe
spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia predplatiteľa. Predplatiteľ akceptuje, že objednané
digit{lne služby môžu byť nedostupné na dobu nevyhnutnú na odstr{nenie technických problémov
v systémoch Vydavateľa.
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Článok V
Cena a platobné podmienky
1.

Predplatiteľ, resp. platca môže predplatné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
a. poštovým peňažným poukazom na účet
b. daňovým dokladom – faktúrou
2. Predplatiteľ, resp. platca obdrží po objednaní predplatného od Distribútora z{lohovú faktúru, ktorú
je povinný uhradiť v lehote jej splatnosti. V prípade úhrady on-line formou (on-line prevod, platba
kartou) sa z{lohov{ faktúra nedoručuje. Predplatiteľ, resp. platca je povinný uhradiť za dod{vku
Mesačníka Historick{ revue cenu za predplatné uvedenú v z{lohovej faktúre alebo v elektronickej
objedn{vke v súlade s aktu{lne platným cenníkom Vydavateľa uverejneným na
www.historickarevue.com.
3. Platby za predplatné tlačeného vydania doručovaného v r{mci Slovenskej republiky sú pripisované
priamo na bankový účet Distribútora, a to za účelom efektívneho a urýchleného spracovania
objedn{vky a n{sledného zaradenia predplatiteľa do zoznamu aktívnych predplatiteľov tlačeného
vydania periodika v r{mci Slovenskej republiky.
4. Za deň zaplatenia ceny predplatného sa pre účely týchto všeobecných podmienok považuje deň
pripísania zaplatenej ceny v prospech účtu Distribútora.
5. Distribútor cenu za predplatné prijíma prostredníctvom platobných n{strojov spoločnosti:
6. Obchodn{ spoločnosť GOPAY s.r.o., so sídlom Plan{ 67, 370 01 České Budějvice, IČ: 260 467 68
zapísan{ v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C,
vložka 11030.
7. Spoločnosť GOPAY je inštitúciou elektronických peňazí, ktor{ vyd{va elektronické peniaze v
zmysle § 4 Z{kona o platebním styku a prev{dzkuje platobný systém GoPay.
8. Predplatiteľ berie na vedomie, že Vydavateľ ani Distribútor sami neprev{dzkujú platobné n{stroje
ani sa na ich prev{dzkovaní nijako nepodieľajú a že úhradou ceny za predplatné prostredníctvom
GoPay predplatiteľ vstupuje do z{väzku s touto spoločnosťou, ktorý je spravovaný špeci{lnymi
podmienkami, nez{visle od zmluvy o predplatnom.
9. Vydavateľ Mesačníka Historick{ revue na z{klade Zmluvy o distribúcii titulov poveruje spr{vou
predplatiteľského kmeňa Mesačníka Historick{ revue vr{tane inkasovania platieb za predplatné
Spoločnosť L. K. Permanent, a.s. (podľa bodu 1.5.). Distribútor v mene Vydavateľa bude prijímať
úhrady za predplatné, a to jednak na z{klade bankových prevodov, ako aj prostredníctvom
platobných n{strojov GoPay.
10. Distribútor Spoločnosť L. K. Permanent, a.s. použije utŕžené prostriedky výlučne na účely
predplatného v mene Vydavateľa Historick{ revue.
11. Vydavateľ neuchov{va číslo platobnej karty použitej na úhradu predplatného. On-line úhrady za
predplatné a digit{lne služby sa realizujú výlučne prostredníctvom bezpečných platobných
rozhraní tretích str{n - bankových platobných systémov a systémov špecializovaných
poskytovateľov on-line platobných služieb.

Článok VI
Reklamácie predplatného. Chyby plnenia.
1.

2.

Predplatiteľ m{ pr{vo uplatniť reklam{ciu u Distribútora v prípade týchto chýb:
a. Nedodanie predplateného periodika, resp. nedodanie spr{vneho počtu kusov.
b. Dodanie poškodeného periodika.
c. Dodanie nekvalitne vytlačeného periodika.
d. Nevloženie príloh do periodika.
Reklam{cie a iné pripomienky k doručovaniu je možné uplatniť na kontaktoch Distribútora, a to
písomne (e-mailom) na herslova@lkpermanent.sk alebo telefonicky na +421 2 49 111 200-204.
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3.

4.

5.

6.

Predplatiteľ, resp. platca je povinný reklam{ciu uplatniť u Distribútora bezodkladne, najneskôr
však do dňa, kedy je vydané nasledujúce číslo Mesačníka Historick{ revue, ktorého sa reklam{cia
týka. Na neskôr uplatnenú reklam{ciu sa nebude prihliadať.
Distribútor nezodpoved{ za oneskorené doručenie v prípade, kedy oneskorenie nezavinil, najmä v
prípade kalamitnej situ{cie, a rovnako v prípade, že z objektívnych dôvodov nie je miesto dodania
sprístupnené doručovateľovi.
Distribútor nezodpoved{ za doručenie, ak predplatiteľ resp. platca neozn{mil zmenu doručovacej
adresy v zmysle bodu 5. čl{nku IV týchto podmienok, a nie je povinný opätovne zaslať výtlačok, ak
sa vr{ti ako „adres{t nezn{my“.
V prípade opr{vnenej reklam{cie (dodržanie ustanovení bodu 3. čl{nku IV týchto podmienok)
Distribútor dodatočne doručí predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne všetky reklamované
výtlačky Mesačníka Historick{ revue. Ak výmena alebo doposlanie nebude z akéhokoľvek dôvodu
možné, o čom Distribútor predplatiteľa vyrozumie, bude predplatné predĺžené o počet opr{vnene
reklamovaných výtlačkov.

Článok VII
Zrušenie predplatného
1.

2.

3.

Predplatné môže písomne vypovedať ktor{koľvek zúčastnen{ strana z akéhokoľvek dôvodu alebo
bez udania dôvodu. Predplatiteľ resp. platca môže vypovedať predplatné ku koncu príslušného
fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede Vydavateľovi poštou na adresu jeho sídla,
alebo na adresu Distribútora e-mailom alebo telefonicky. Za ukončenie najneskôr 15 pracovných
dní pred uplynutím fakturačného obdobia. Predplatné zanik{ posledným dňom príslušného
fakturačného obdobia.
Predplatné zanik{ aj vtedy, keď predplatné na ďalšie fakturačné obdobie nebolo predplatiteľom,
resp. platcom zaplatené do d{tumu uz{vierky najbližšieho vydania Mesačníka Historick{ revue,
ktorý nasleduje po uplynutí predplatného obdobia.
Predplatné, na ktoré bola predplatiteľovi, resp. platcovi poskytnut{ zľava, darček alebo iný bonus
môže byť zrušené vždy najskôr k poslednému dňu fakturačného obdobia.

Článok VIII
Ustanovenia o ochrane osobných údajov
1.

2.

3.

4.

Vydavateľ prostredníctvom Distribútora zabezpečuje ochranu osobných údajov predplatiteľa.
Osobné údaje predplatiteľa sú dôverné a spracované pre účel naplnenia zmluvy o predplatnom a
pre zasielanie obchodných inform{cií.
Vyplnením a odoslaním objedn{vky predplatiteľ, resp. platca súhlasí s tým, aby boli jeho osobné
údaje poskytnuté v rozsahu tejto objedn{vky a obchodných podmienok spracov{vané
Vydavateľom v súlade so z{konom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých z{konov v znení z{kona NR SR č. 84/2014 Z. z. pre potreby plnenia povinností
Vydavateľa. Predplatiteľ resp. platca, súhlasí s tým, aby vyššie uvedené osobné údaje boli
poskytované distribučnej spoločnosti, ktor{ spracúva výtlačky Mesačníka Historick{ revue a zasiela
na adresy predplatiteľov.
Predplatiteľ súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov: meno a
priezvisko, akademický titul, n{zov alebo obchodné meno subjektu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, emailov{ adresa, telefónne číslo a doručovacie adresa,.
Predplatiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uv{dzať spr{vne, úplne, pravdivo a
že je povinný bez zbytočného odkladu v dostatočnom časovom predstihu informovať Distribútora
o ich zmene.
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5.

6.

7.

8.

Vydavateľ týmto informuje každého predplatiteľa – fyzickú osobu o jeho pr{vach vyplývajúcich so
z{kona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých z{konov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „z{kon“), a to, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že
predplatiteľ m{ pr{vo na inform{cie o stave spracúvania svojich údajov v informačnom systéme,
pr{vo na odpis spracov{vaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pr{vo žiadať opravu
nespr{vnych údajov, pr{vo žiadať o likvid{ciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich
spracovania; pri podozrení na neopr{vnené spracov{vanie údajov alebo spracov{vanie v rozpore
so z{konom m{ pr{vo u Vydavateľa namietať voči takému spracov{vaniu svojich osobných údajov
a obr{tiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie n{pravy.
Uzavretím zmluvy o predplatnom každý predplatiteľ, resp. platca súhlasí v zmysle ustanovení
z{kona s tým, že e-mailom mu budú Vydavateľom zasielané nevyžiadané obchodné ponuky a
inform{cie na jeho adresu, bude telefonicky kontaktovaný pre účely obchodných spr{v týkajúcich
sa produktov, obchodu a služieb Vydavateľa.
Súhlas predplatiteľa, resp. platcu podľa bodov 2., 3. a 4. tohto čl{nku podmienok je poskytovaný na
dobu až do jeho písomného odvolania predplatiteľom, resp. platcom, pričom zanik{ dňom
nasledujúcim po doručení jeho písomného odvolania Vydavateľovi. Predplatiteľ berie na vedomie,
že odvolanie súhlasu udeleného podľa týchto obchodných podmienok sa netýka a neznamen{
odvolanie súhlasu udeleného z jeho strany pre iné účely (napr. pre účely obchodnej ponuky
týkajúcej sa iných produktov Vydavateľa).
Ustanovenia tohto čl{nku nie sú dotknuté z{nikom zmluvy o predplatnom.

Článok IX
Marketingové akcie
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Marketingovými akciami sa rozumie akcia Vydavateľa, v r{mci ktorej ponúka a poskytuje zvl{štne
plnenia (darčeky, zľavy alebo iné benefity špecifikované v podmienkach marketingovej akcie) pre
prípad, že bude v r{mci akcie uzatvoren{ zmluva o predplatnom. N{rok na zvl{štne plnenie je iba
v prípade úhrady celej sumy predplatného za stanovené obdobie.
Marketingové akcie a zľavy sú platné iba pre územie Slovenskej republiky.
Vydavateľ nezasiela darčeky a neposkytuje iné zvl{štne plnenia vr{tane zliav mimo územia
Slovenskej republiky.
Povinnosť Vydavateľa dodať zvl{štne plnenia zanik{ v prípade, kedy predplatiteľ poruší
podmienky stanovené pre konkrétnu akciu alebo pri nedodržaní lehoty splatnosti na doklade.
Zmluvu o predplatnom uzatvorenú v r{mci marketingovej akcie nie je možné vypovedať počas
uhradenej predplatnej doby, a počas nej ani znížiť počet odoberaných periodík.
Zvl{štne plnenie bude vždy odosielané na fakturačnú adresu predplatiteľa (platcu), a to aj v
prípade, kedy príjemcom periodika je osoba odlišn{ od predplatiteľa. Zvl{štne plnenie bude
zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom. Vydavateľ zasiela zvl{štne plnenia do
30 dní od zaplatenia ceny za predplatné.
Pokiaľ sa zvl{štne plnenie vr{ti z adresy predplatiteľa naspäť Vydavateľstvu ako nedoručené (z
dôvodu nevyzdvihnutia z{sielky, odmietnutia prevzatia z{sielky, odsťahovania alebo nezn{meho
adres{ta), zvl{štne plnenie nebude zasielané znova, ale predplatiteľ si ho môže vyzdvihnúť na
adrese Vydavateľa (podľa bodu 2. čl{nku I týchto podmienok) v lehote 30 dní od m{rneho pokusu
o jeho doručenie. Na žiadosť predplatiteľa môže byť zvl{štne plnenie odoslané znova na n{klady
predplatiteľa.
V prípade, že pri konkrétnej marketingovej akcii darček už nie je na sklade a dod{vateľ zvl{štneho
plnenia nie je schopný zabezpečiť rovnaký druh darčeka, vyhradzuje si Vydavateľ pr{vo zaslať
predplatiteľovi podobný darček v porovnateľnej cene.
Zvl{štne plnenie ku zmluve o predplatnom nie je pred{vaným tovarom, a preto nie je Vydavateľom
fakturované. Vydavateľ pri prípadnej reklam{cií vyžaduje pôvodný obal, aby mohol identifikovať
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dod{vateľa. Predplatiteľ berie na vedomie, že vyriešenie reklam{cie z{visí na dod{vateľovi
zvl{štneho plnenia.

Článok X
Cena a platobné podmienky
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné pre všetky zmluvy o predplatnom uzatvorené za
účinnosti týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť
dňom zverejnenia na internetovej str{nke Mesačníka Historick{ revue a účinnosť dňa 1. febru{ra
2017.
Objedn{vka, súhlas, žiadosť, výpoveď, ozn{menie alebo akýkoľvek iný pr{vny úkon predplatiteľa,
platcu, Distribútora resp. Vydavateľa sa považuje za doručený druhej strane, ak bol uskutočnený
na adresu pre doručovanie druhej strany uvedenú v týchto všeobecných podmienkach, objedn{vke,
alebo z{lohovej faktúre, resp. na adresu, ktorú príslušn{ strana naposledy písomne ozn{mila druhej
strane. Úkon sa považuje za doručený dňom, v ktorom druh{ strana úkon prevzala alebo odmietla
prevziať alebo sa uložen{ z{sielka zaslan{ na adresu podľa predch{dzajúcej vety vr{tila späť
odosielateľovi ako nedoručen{ bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia.
Vydavateľ je opr{vnený na z{klade zmien príslušných pr{vnych predpisov alebo svojej obchodnej
politiky alebo vlastným rozhodnutím zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Všeobecné obchodné
podmienky. Túto zmenu je Vydavateľ povinný zverejniť na svojej internetovej str{nke spolu s
určením jej účinnosti, pričom zverejnenie zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny.
V prípade, že predplatiteľ nebude s príslušnou zmenou Všeobecných obchodných podmienok
súhlasiť, je opr{vnený vypovedať zmluvu o predplatnom do 10 dní od ich zverejnenia. Zmluva o
predplatnom zanik{ ku koncu príslušného fakturačného obdobia, v ktorom bol písomný nesúhlas
alebo výpoveď zmluvy doručený Distribútorovi alebo Vydavateľovi. Ak predplatiteľ, resp. platca
vo vyššie uvedenej lehote neozn{mi Vydavateľovi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných
podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vz{jomné vzťahy Vydavateľa a predplatiteľa, resp. platcu
sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Pre Vydavateľa je odsúhlasenie Všeobecných obchodných podmienok predpokladom uzatvorenia
zmluvy o predplatnom.
Predplatiteľ týmto vyhlasuje, že sa obozn{mil s úplným obsahom všeobecných podmienok, že
všetky ustanovenia sú pre predplatiteľa zrozumiteľné a týmto prehlasuje, že obsah všeobecných
podmienok prijíma.
Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. febru{ra 2017
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