
Obchodné podmienky služby ETARGET 
EASY od spoločnosti ETARGET SE

1. Akceptácia zmluvy
ETARGET SE., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovensko, IČO 35 807 113 (v 
ďalšom texte iba "ETARGET SE")  spravuje  internetovú stránku http:easy.etarget.sk (v 
ďalšom texte iba "služba ETARGET EASY"), prostredníctvom ktorej, si klienti môžu zadať 
odkazy na svoju web stránku (ďalej len "stránka"). Služba ETARGET EASY je platená. 

Klienti  si  môžu  pri  kúpe  vybrať  z  rôznych produktov,  ktoré  stránka  ponúka.  Po kúpe 
niektorého z produktov služby ETARGET EASY sa odkazy klienta začnú zobrazovať na 
partnerských portáloch ETARGET SE pod označením "sponzorované odkazy", "platený 
odkaz" alebo "prednostný výpis" podľa podmienok uvedených v podmienkach produktu. 

Portál je web stránka prevádzkovaná obchodným partnerom ETARGET SE, prepojená so 
systémom ETARGET,  ktorá  na  základe  súvislosti  svojho  obsahu  s  obsahom odkazu 
zobrazuje daný odkazy zadaný klientami ETARGET (ďalej len "portál"). 

Klient je akákoľvek fyzická, či právnicka osoba zakupujúca produkty na stránke služby 
ETARGET EASY. 

Služba  ETARGET  EASY  sa  poskytuje  za  podmienok  uvedených  v  tejto  zmluve,  na 
základe prevádzkových pravidiel, ktoré ETARGET SE zverejňuje na tejto stránke (ďalej  
len "pravidlá"). Nákupom jedného z produktov služby ETARGET EASY vyjadrujete svoj 
súhlas  s  dodržiavaním  podmienok  uvedených  v  pravidlách.  Ak  s  niektorými 
ustanoveniami nesúhlasíte, nezakupujte žiaden z produktov.

Všeobecné obchodné podmienky služby ETARGET EASY tvoria zmluvu medzi klientom a 
spoločnosťou  ETARGET  SE.  Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  kúpy  produktu 
ETARGET  EASY.  Podmienky  odstúpenia  od  zmluvy  sa  spravujú  príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Vytváranie odkazu
1. Cez on-line formulár na stránke služby ETARGET EASY vytvárajú klienti platené 

odkazy na svoje web stránky, ktoré partnerské portály zobrazujú pod označením 
"sponzorované  odkazy",  "platený  odkaz"  alebo  "prednostný  výpis"  (ďalej  len 
"odkaz").

2. Pri vytváraní každého nového odkazu musí klient zadať jeho titulok, text, webovú 
adresu. 

3. Znenie  odkazu  po  úhrade  poplatku  za  zvolený  produkt  je  možné  zmeniť  len 
telefonicky na čísle 02 32 22 10 10, prípadne prostredníctvom elektronickej pošty 
na obchod@etarget.sk počas pracovných dní v čase od 9:00 – 16:00 hodiny. 

4. Klient je zodpovedný za to, že odkaz bude v súlade s týmito pravidlami.  
5. Ak bude klient používať odkaz, ktorý navrhol ETARGET SE, klient potvrdzuje, že 

tento  je  v  súlade  pravidlami.  ETARGET  SE  si  vyhradzuje  právo  upraviť, 
prispôsobiť alebo odmietnuť akýkoľvek odkaz.

6. ETARGET  SE  podrobí  kontrole  odkaz,  ktorý  klient  zadal.  ETARGET  SE  si 
vyhradzuje  právo  podľa  svojho  vlastného  uváženia  odmietnuť  zobrazovať 
akýkoľvek  odkaz,  prípadne  odkaz  nesúvisiaci  s  obsahom  stránky,  na  ktorú 
odkazuje  zadaná webová adresa.  ETARGET SE si  zároveň  vyhradzuje  právo 
odmietnuť  zobrazovať odkazy, ku ktorým budú priradené nefunkčné stránky. 

7. V prípade,  že ETARGET SE sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodne vyradiť,  resp. 
nezobrazovať odkaz zadaný klientom a klient realizoval platbu,  bude mu v plnej 
výške vrátená najneskôr do 30 dní od vyradenia odkazu. 



3. Cielenie odkazov
1. ETARGET SE po vložení webovej adresy klienta analyzuje zameranie stránky na 

základe slov v texte na nej uvedených. Po vytvorení odkazu a úhrade produktu 
ETARGET SE zobrazuje odkaz na partnerských portáloch, obsahovo, korelačne 
a behaviorálne relevantných ku odkazu vytvorenom klientom.

2. Počas vytvárania odkazu klient označí cielenie na región. ETARGET SE bude 
zvolený región pri zobrazovaní odkazu na partnerských stránkach zohľadňovať a 
vyvinie maximálne úsilie inzerát zobraziť v označenom regióne. ETARGET SE si 
vyhradzuje právo zobraziť inzerát bez ohľadu na zvolený región v prípade, že to 
okolnosti nedovoľujú. 

3. ETARGET SE zobrazuje odkaz klienta na partnerských portáloch s cieľom 
dosiahnuť čo najlepšie výsledky pre klienta. 

4. Produkty
ETARGET SE ponúka v službe ETARGET EASY viacero produktov.  Produkty sa líšia 
svojou cenou, časom, počas ktorého bude odkaz klienta umiestňovaný na partnerské 
portály,  množstvom  zobrazení  a  počtom  klikov,  ktoré  služba  poskytne  klientovi. 
Podrobnosti o každom produkte sú uvedené na stránke http://easy.etarget.sk, ďalej len 
“špecifikácia”.  Označením  ktoréhokoľvek  produktu  a  jeho  kúpou  klient  súhlasí  s  jeho 
špecifikáciou uvedenou na stránke http://easy.etarget.sk. 

5. Platba
1. ETARGET SE ponúka rôzne spôsoby úhrady za poskytovanú službu ETARGET 

EASY. Klient si v závislosti od zvoleného produktu môže zvoliť platbu platobnou 
kartou, prevodom na účet, prípadne prostredníctvom služby internet banking na 
základe podkladu k úhrade. V prípade platby platobnou kartou klient súhlasí s 
automatickým  opakovaním  platby  vždy  po  uplynutí  počtu  dní,  uvedených  v 
špecifikácii,  od  poslednej  transakcie  kúpy  produktu  služby  ETARGET  EASY. 
Automatická platba platobnou kartou je realizovaná len v prípade, že je uvedená 
v špecifikácii  produktu.  ETARGET SE vystaví  klientovi  faktúru o  poskytnutých 
službách v elektronickej podobe na začiatku každého kalendárneho mesiaca za 
predchádzajúci mesiac.

2. Klient môže automatické opakovanie platby kedykoľvek zrušiť kliknutím na link v 
emailovej  správe,  odoslanej na adresu klienta,  prípadne telefonicky/mailom na 
obchod@etarget.sk alebo  00421  2  32  22  10  10.  Odkazy  klienta  sa  začnú 
zobrazovať  na  partnerských  portáloch  ihneď  po  pripísaní  platby  na  účet 
ETARGET SE. 

6. Dodatky k pravidlám
ETARGET SE si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá.  Po akejkoľvek takejto zmene 
ETARGET SE zverejní zmenené pravidlá na stránke a tak klienta o tejto zmene informuje. 
Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na stránke.  Inak 
sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď obe strany podpíšu písomnú dohodu.  Klient 
potvrdzuje súhlas s takto zmenenými pravidlami ďalším používaním služieb ETARGET 
EASY. 

7. Zmena služieb
ETARGET SE si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek súčasť služieb. 
ETARGET SE poskytne klientom maximálne množstvo informácií o takejto zmene alebo 
ukončení, ak to bude za daných okolností možné. Takýto oznam bude zverejnený na tejto 
stránke.



8. Vlastnícke oprávnenia
1. Týmto klient udeľuje spoločnosti ETARGET SE všetky práva k uverejneniu 

každého zadaného obsahu,  textov,  obchodných značiek,  obchodných mien, 
zoznamov,  ktoré umiestnením na stránke autorizuje pre použitie v službe a na 
stránke tak,  aby ETARGET SE mohol poskytovať službu.  Súčasne zodpovedá 
klient za to,  že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, 
ktorých nie je vlastníkom.  ETARGET SE nezodpovedá za akékoľvek spory 
vzniknuté neoprávneným porušením autorských práv.

2. Klient udeľuje ETARGET SE právo prepojiť odkaz hyperlinkou so stránkou 
ETARGET SE, alebo stránkami všetkých partnerských portálov a to výhradne len 
za účelom poskytnutia služby.

3. Značku ETARGET môže klient používať iba v súvislosti s odkazom na službu.
4. Značku ETARGET SE nemá klient právo bez písomného súhlasu spoločnosti 

použiť.
5. "ETARGET" je ochrannou známkou spoločnosti ETARGET SE.
6. Klient udeľuje súhlas spoločnosti ETARGET SE použiť názov spoločnosti klienta, 

značku,  jeho  webovú  adresu,  prípadne  iné  znaky,  ktoré  sú  spájané  so 
spoločnosťou klienta na marketingové účely spoločnosti ETARGET SE. 

9. Pravidlá prevádzky
Klient súhlasí že:

a. bude ETARGET SE informovať vždy,  keď sa u niektorého z odkazov 
klienta zobrazia chybné stránky alebo nefunkčné spojenie. 

b. všetky kliknutia pri pokuse o prístup počas tejto doby budú klientovi 
účtované. 

ETARGET SE si vyhradzuje právo pozastaviť odkazy s nefunkčnými linkami.

10. Ilegálne a podvodné činy
Klient súhlasí, že:

a. bude dodržovať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní služby 
vrátane, ale predovšetkým Zákon na ochranu osobných údajov;

b. sa nebude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu či to nepravdivo 
tvrdiť,  alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s 
akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou;

a. nebude využívať službu pre ilegálne alebo nemorálne účely. 
b. nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby 

žiaden nezákonný,  znepokojujúci,  hanlivý,  urážlivý,  výhražný,  škodlivý, 
vulgárny,  obscénny,  nenávidený,  rasovo  či  etnicky  obsah, ktorý 
podporuje  jednanie  vedúce  k  trestnému  činu,  občianskej  zadĺženosti 
alebo  akokoľvek  inak  porušuje  platné  zákony  alebo  nariadenia  alebo 
akokoľvek  inak  nevyhovujúci  a  nežiadúci  materiál  každého  druhu  a 
povahy.

c. ETARGET  SE  neschvaľuje  obsah  klientovho  odkazu  či  inú  jeho 
komunikáciu,  zverejnenie  alebo  údaje,  ani  nepreberá  žiadnu 
zodpovednosť za akýkoľvek výhražný, hanlivý, obscénny, znepokojujúci 
alebo urážlivý materiál, ktorý je súčasťou takýchto materiálov alebo za 
akýkoľvek zločin, ku ktorému dopomohlo využívanie tejto stránky.

d. nebude kdekoľvek  v  texte  alebo titulku odkazu  zverejňovať  akékoľvek 
priame kontaktné informácie s výnimkou URL adresy web stránky klienta 
uvedenej v časti adresa.

e. v  prípade  porušenia  ktoréhokoľvek  z  vyššie  uvedených  ustanovení 
pravidiel prevádzky sa vystavuje riziku trestného stíhania.



11. Integrita systému
1. Klient súhlasí, že:

a. nebude žiadnym spôsobom podsúvať  alebo  distribuovať  súbory,  ktoré 
obsahujú  víry,  poškodené  súbory  alebo  akýkoľvek  podobný  software 
alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného.

b. nebude zasahovať alebo nenaruší siete spojené so službami.
c. nebude používať  žiadne zariadenia,  software alebo program, alebo za 

pomoci  iných  prostriedkov  sa  nebude  pokúšať  zasahovať  a  narúšať 
riadnu prevádzku stránky, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú táto 
stránka ponúka.

d. neurobí  nič,  čo  by  spôsobilo  nezmyselnú  a  neprimerane  veľkú  záťaž 
infraštruktúre spoločnosti ETARGET SE.

2. Na základe Zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov spoločnosť ETARGET SE umožní využívať službu len tým 
klientom,  prevádzkovateľom  hazardných  hier,  ktorí  disponujú  licenciou  (§  16 
predmetného zákona) platnou počas celej doby využívania služby.

3. Tým, že  má klient   prístup ku službe,  vyjadruje  svoj  súhlas,  že  pri  používaní  
služby bude používať len prostriedky, ktoré Vám poskytuje ETARGET SE alebo 
spoločnosti  autorizované  ETARGET  SE.  Tiež  súhlasí,  že  nebudete  používať 
žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, roboty, scripty alebo spiders) 
a to zo žiadneho dôvodu.

12. Porušenie autorských práv
1. V prípade, že klient zverejní alebo sprístupní informácie alebo iný materiál, ktorý 

porušuje autorské práva tretej strany, môže ETARGET SE ukončiť prístup klienta 
ku službám. ETARGET SE nenesie zodpovednosť za škody týmto vzniknuté.

2. ETARGET SE môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť klientov prístup 
ku službe, pokiaľ klient pri prevádzke porušil akýkoľvek bod týchto pravidiel.

13. Reklamácie
Klient  je  oprávnený  podať  reklamáciu  podľa  príslušného  paragrafu Obchodného 
zákonníka písomne na adresu spoločnosti ETARGET SE. Spoločnosť ETARGET SE sa 
zaväzuje vyjadriť k oprávnenosti reklamácie najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. 


