VIEŠ ČO MÁŠ VEDIEŤ? OTESTUJ SA!

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EXAM testing, spol. s r. o.
pre využívanie webu www.examino.sk (EXAMINO)
Predajca: Spoločnosť EXAM testing, spol. s r. o.,
zapísaná do obchodného registra Okresného úradu
Bratislava I pod. č. 32295/B dňa 1. 7. 2004.
Sídlo: Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5
Poštový styk: P. O. Box 215, 854 02 Bratislava 5
Telefón: 02 / 63 81 26 89
E-mail: examino@exam.sk
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava
Číslo účtu (IBAN): SK55 1100 0000 0026 2783 3013
IČO: 35 891 726
DIČ: SK2021846849

Článok 1. Formy predplatného

Prístup na web EXAMINO je spoplatnený. Ponúkame
používateľom tri rôzne používateľské programy: BASIC, ŠTANDARD a PRÉMIUM. Líšia sa cenou a ponukou obsahu.
Program BASIC umožňuje:
• prístup k testom a materiálom pre jeden ročník
ZŠ, ktorý si používateľ zvolí pri platbe,
• prístup k testom a materiálom pre jeden predmet
(SJL alebo MAT), ktorý si používateľ zvolí pri platbe,
• prístup k cvičný otázkam v rámci zvoleného ročníka a predmetu.
Program ŠTANDARD umožňuje:
• prístup k testom a materiálom pre jeden ročník,
ktorý si používateľ zvolí pri platbe,
• prístup k testom a materiálom zo SJL a MAT,
• prístup k ťahákom zo SJL a MAT v rámci zvoleného
ročníka,
• prístup ku cvičným otázkam zo SJL a MAT v rámci
zvoleného ročníka,
• testovanie „ostrými“ tematickými testami (s meraním času) zo SJL a MAT v rámci zvoleného ročníka.

Program PRÉMIUM umožňuje:
• prístup k testom a materiálom pre všetky ročníky
(5. – 9. ročník ZŠ),
• prístup k testom a materiálom pre obidva predmety (SJL, MAT),
• prístup k testom KOMPARO zo šk. roka 2018/19,
• prístup k cvičným otázkam z testov všeobecných
študijných predpokladov,
• prístup k ťahákom zo SJL a MAT v rámci všetkých
ročníkov,
• prístup k cvičným otázkam zo SJL a MAT v rámci
všetkých ročníkov,
• testovanie „ostrými“ tematickými testami (s meraním času) zo SJL a MAT v rámci všetkých ročníkov,
• sťahovanie vlastných výsledkov v podobe PDF-súborov.
• prístup ku všetkým novým testom, materiálom
a funkciám, ktoré budú na webe EXAMINO postupne pribúdať.
Ceny jednotlivých programov závisia od doby, na ktorú si ich používateľ predplatí:
Program

Týždeň
(7 dní)

4 týždne
(28 dní)

12 týždňov
(84 dní)

BASIC

5€
Platba 5 €

–

–

ŠTANDARD

7€
Platba 7 €

4 € / týždeň
Platba 16 €
(úspora 12 €)

3 € / týždeň
Platba 36 €
(úspora 48 €)

PRÉMIUM

–

7 € / týždeň
Platba 28 €

5 € / týždeň
Platba 60 €
(úspora 24 €)

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Článok 2. Príjem objednávok

Objednávky na prístup na webu EXAMINO prijímame
prostredníctvom stránky www.examino.sk.
Objednávka musí obsahovať:

1. meno a priezvisko objednávateľa,
2. adresu objednávateľa (ulica a popisné číslo, PSČ,
mesto / obec),
3. e-mailový kontakt na objednávateľa,
4. prezývku, ktorá slúži ako prihlasovacie meno a nie
je totožná so skutočným menom objednávateľa,
5. prihlasovacie heslo,
6. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných
údajov objednávateľa našou organizáciou (v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných
údajov).
Pokiaľ je objednávateľom organizácia, musí objednáv
ka okrem vyššie uvedených údajov obsahovať aj
1. názov organizácie,
2. adresu organizácie (ulica a popisné číslo, PSČ,
mesto / obec),
3. IČO,
4. DIČ,
5. IČ DPH (ak je organizácia platcom DPH).

Článok 3. Platba

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) týmto informujeme spotrebiteľa,
že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu portálu EXAMINO pred uplynutím
lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Inými slovami: ak používateľ po
úhrade začne využívať web EXAMINO, nemôže už požiadať o odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradenej
čiastky. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradenej
sumy môže používateľ žiadať iba v prípade, že sa od
okamihu platby ešte neprihlásil na web EXAMINO.

Článok 6. Ochrana osobných údajov

Údaje poskytnuté kupujúcim pri obchodovaní so spoločnosťou EXAM testing spol. s r. o. môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Zb.
o ochrane osobných údajov. Predajca sa týmto zákonom riadi a robí všetko pre to, aby osobné údaje kupujúcich patričným spôsobom chránil.

Článok 7. Autorské práva

Daňový doklad zašleme kupujúcemu do 15 pracovných dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia, t. j.
od pripísania finančných prostriedkov na náš účet.

Pri využívaní webu EXAMINO je kupujúci povinný dodržiavať zákon č. 618 / 2003 Zb. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon). Osobitne nesmie obsah webu ani jeho časti
kopírovať, zapožičiavať, prenajímať, ďalej predávať,
zverejňovať v tlačenej ani v elektronickej podobe na
internete ani akýmkoľvek iným spôsobom šíriť. Porušenie ustanovení autorského zákona môže byť trestným činom.

Článok 4. Záruka

Článok 8. Nekalé konanie

Cenu za objednaný program je možné uhradiť kreditnou kartou alebo bankovým prevodom. Ihneď
po zaregistrovaní objednávky zákazníkovi e-mailom
oznámime naše bankové spojenie a variabilný symbol, ktorý musí uviesť pri realizácii platby.

Predajca (poskytovateľ služieb webu EXAMINO) ručí
zákazníkovi za funkčnosť systému.
Predajca nepreberá zodpovednosť za prípadné nevyužívanie predplatených služieb zo strany kupujúceho,
pokiaľ mu vo využívaní webu EXAMINO nebránia príčiny spôsobené predajcom.

Článok 5. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanoveniami Zákona 102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových

Kupujúci je povinný zdržať sa akéhokoľvek nekalého
konania, ktorým by umožnil iným osobám využívať
web EXAMINO neoprávnene, t. j. bez toho, aby za
túto službu riadne zaplatili kupujúcemu. Za takéto
konanie sa považuje napríklad zdieľanie vlastných
prístupových údajov (prezývky a hesla) s inými osobami akoukoľvek formou. Pokiaľ predajca zistí, že
kupujúci takto postupoval, vyhradzuje si právo zablokovať mu natrvalo prístup na web EXAMINO bez nároku na refundovanie uhradenej sumy alebo jej časti
a v prípade väčšieho rozsahu takejto činnosti žiadať
od neho náhradu vzniknutej škody (ušlej tržby od ne
oprávnených používateľov).

Vyplnením objednávky na stránke www.examino.sk a uhradením ceny zvoleného programu vyjadruje kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
V Bratislave dňa 20. apríla 2021
																				
RNDr. Roman Farnbauer
riaditeľ spoločnosti EXAM testing, spol. s r. o.

