VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB PREMIUM SMS A VYUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH
STRÁNEK ZA ÚČELEM STAHOVÁNÍ OBSAHU
Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o.
PŘED VYUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB ČTĚTE POZORNĚ TYTO VŠEOBECNÉ
OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŽEB A VYUŽÍVÁNÍ
INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZA ÚČELEM STAHOVÁNÍ OBSAHU.
SOUHLAS S JEJICH ZNĚNÍM JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU K POSKYTOVÁNÍ
SLUŽEB POSKYTOVATELEM, POKUD NESOUHLASÍTE SLUŽBY NEVYUŽÍVEJTE!

1. Obecná ustanovení
Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Husinecká 663/33, IČ:
48583235, DIČ: CZ 48583235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 17572 (dále jen Poskytovatel), tímto vydává Všeobecné obchodní
podmínky poskytování Premium SMS služeb a právní omezení k využívání internetových
stránek (dále jen Podmínky) na adresách : http://www.atspraha.cz, http://www.logofun.cz a
http://www.nabit.cz.
Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají tyto
internetové stránky (dále jen uživatelé) a jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi uživatelem a
Poskytovatelem (dále jen Smlouva), uzavřené prostředky komunikace na dálku, bez současné
fyzické přítomnosti smluvních stran. Uživatel výslovně neodmítá k uzavření smlouvy užít
prostředky komunikace na dálku, ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
Provozovatelem internetových stránek je Poskytovatel, který je v souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto
internetovým stránkám. Samotný přístup k internetovým stránkám je bezplatný. Zasahovat
jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Poskytovatele do obsahu, či technické podstaty těchto
stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění, či doplnění jakékoliv části těchto
stránek má pouze Poskytovatel.
Premium SMS služby jsou služby s účtováním odchozích (Mobile Originated) SMS i
příchozích (Mobile Terminated) SMS.

2. Vymezení Služeb
Poskytovatel, prostřednictvím SMS, případně IVR rozhraní a internetové služby portálového
typu, poskytuje ke stažení do kompatibilních mobilních zařízení zábavní obsah, jako např.
vyzváněcí melodie, hry, loga, obrázky, zpravodajství a jiný informativní obsah (dále jen
Služby). Služby zahrnují také přístup k produktům a službám jiných poskytovatelů. Po řádné
registraci a platbě Vám bude umožněno stáhnout vybrané produkty prostřednictvím našich
Služeb do Vámi zvoleného kompatibilního mobilního telefonu s příslušným telefonním
číslem nebo jiného obdobného zařízení (např. PDA, komunikátor). Seznam zařízení
kompatibilních s danou Službou zveřejní Poskytovatel.
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3. Registrace a Přístup ke Službám
3.1 Přístup ke Službám
Aby jste mohli využít našich Služeb musíte nejprve uzavřít s podnikatelem poskytujícím
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen mobilní operátor) smlouvu o
poskytování těchto služeb nebo musíte mít k využití Služeb svolení osoby, která takovou
smlouvu uzavřela. Anebo mít oprávněný přístup k systému mobilního spojení, které poskytuje
takový podnikatel a vždy zaplatit v plné výši veškeré poplatky za služby spojené s takovýmto
přístupem. Dále musíte souhlasit s těmito Podmínkami. Kromě výše uvedeného musíte
poskytnout na vlastní náklady veškeré vybavení a software nezbytný k připojení ke Službám,
například kompatibilní mobilní telefon nebo jiné obdobné zařízení umožňující připojení ke
Službám. Zodpovídáte za to, že Vámi užívaný hardware anebo software neruší nebo
nezasahují do činnosti Poskytovatele. Jakýkoli hardware nebo software, které by zasahovaly
neoprávněně do činnosti Poskytovatele, musíte okamžitě odpojit od Služeb a Poskytovatel má
právo okamžitě vypovědět Smlouvu. V případě, že zdokonalení našich Služeb vyžaduje
změny ve Vámi užívaném hardware či software, nesete důsledky takovýchto změn na vlastní
náklad. Není-li výslovně stanoveno jinak, jakékoli nové či dodatečné funkce, které rozšiřují
nebo vylepšují současné Služby, včetně zavedení nových produktů a služeb, jsou rovněž
předmětem těchto Podmínek.

3.2 Smlouvy o poskytnutí Služeb
Poskytovatel nabízí své Služby buď jednotlivě tj. obsahy ke stažení individuálně nebo jako
soubor kreditů pro určitý počet obsahů ke stažení, založený na obnovitelném předplaceni
Služeb. Pokud není výslovně stanoveno jinak, žádná informace poskytnutá při poskytování
Služeb nebo ve spojení s produkty a Službami není považována za závaznou nabídku
Poskytovatele. Jedná se o výzvu k podání objednávky. Smlouva pro pokračující předplatné
Služby mezi Vámi a Poskytovatelem je účinná okamžikem, kdy Vám Poskytovatel, na
základě vaší žádosti, poskytl přístup ke Službám. Přístup může být umožněn použitím
osobního uživatelského jména a hesla vytvořeným pro tento účel nebo jinými údaji, které
Poskytovatel považuje za dostatečné ke zjištění Vaší identifikace. Přístup ke Službám může
být poskytnut přímo doručením mobilního zábavního nebo informačního obsahu ke stažení z
kategorie obsahů, kterou jste si předplatil (např. doručením vyzváněcí melodie nebo
zpravodajské SMS) nebo tím, že Vám umožníme stáhnout produkt (např. doručením WAP
Push odkazu nebo PIN ke stažení mobilního zábavního obsahu z internetových stránek
Poskytovatele) nebo poskytnutím přístupu k mobilnímu zábavnímu obsahu (např. umožněním
MSISDH pro tento produkt). Doba expirace odkazu ke stažení obsahu je 24 hodin od
okamžiku jeho odeslání nebo jeho prvním použitím. Předplatné období je jeden týden nebo
čtyři týdny, v závislosti na Vámi zvoleném druhu smlouvy o předplatném. Smlouva o
předplatném a předplatné období bude prodlouženo každý týden nebo každé 4 týdny dle typu
smlouvy a předplatné pro následující období bude splatným. Smlouva o předplatném zůstává
účinná až do doby, kdy je ukončena nebo vypovězena Vámi nebo Poskytovatelem v souladu s
Odstavcem 8 těchto Podmínek. Smlouvy o poskytnutí produktů a služeb Poskytovatele nebo
třetími osobami, které jsou zpřístupněny prostřednictvím Služeb, jsou účinné tehdy, když
Poskytovatel nebo třetí osoba přijala Vaší objednávku nebo poskytla produkty nebo služby v
souladu s Vaší objednávkou. Smlouva zůstává účinná až do doby vypovězení Vámi nebo
Poskytovatelem v souladu s Odstavcem 8 těchto Podmínek. Případně do doby vypovězení
třetí stranou.
Jedno-týdenní nebo čtyř-týdenní smlouvy o předplatném s Advanced Telecom Services Praha,
spol. s r.o. obsahují stanovený počet kreditů, které Vás opravňují stáhnout, obdržet a/nebo
umožňují přístup k určitému počtu individuálních zábavních mobilních, či informativních
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obsahů ke stažení v daném období. Poté, co uzavřete smlouvu o předplatném, Poskytovatel
převede kredity na Váš účet. Druh a počet kreditů, na které budete mít nárok závisí na typu
předplatného, který si vyberete. Poskytnutí kreditu a umožnění stažení, obdržení a/nebo
přístupu k mobilnímu zábavnímu, či informativnímu obsahu je nabízeno za stanovené
předplatné. Jedno-týdenní/čtyř-týdenní předplatné je splatné každý týden/čtyři týdny po dobu
platnosti smlouvy, bez ohledu na to, zda-li stáhnete nějaký obsah během předplatného období,
protihodnotou za zaplacení jedno-týdenního/čtyř-týdenního předplatného je pouze Jednotýdenní/čtyř-týdenní poskytnutí práva stáhnout, obdržet a/nebo umožnit přístup k mobilnímu
zábavnímu, či informativními obsahu ke stažení, jinými slovy umožnění přístupu k
příslušným kreditům služeb, např. kreditům ke stažení, WAP a SMS služeb. Počet kreditů se
snižuje v souladu s počtem stáhnutého mobilního zábavního obsahu, jinými slovy stažení
mobilního zábavního obsahu se hodnotí jako kompenzace jednoho nebo více kreditů a tím
snižuje celkový počet zábavních mobilních obsahů ke stažení, na který máte právo v souladu
se smlouvou o předplatném během daného předplatného období. Podle druhu Vaší smlouvy o
předplatném, pokud nepoužijete veškeré kredity během daného předplatného období (1 týden
nebo 4 týdny), nepoužité kredity propadnou na konci daného předplatného období. V případě,
že stáhnete mobilní zábavní obsah nad limit stanovený Vámi vybranou smlouvou o
předplatném, souhlasíte se zaplacením maloobchodní ceny podle platného ceníku
Poskytovatele za takovéto nadlimitní stažení obsahu. Kredity mohou být použity pro
stahování mobilního zábavního obsahu nabízeného pouze Poskytovatelem. Při zakoupení
produktu Poskytovatele v obchodě nebo přímo od Poskytovatele nebo od třetí osoby, smlouva
se považuje za uzavřenou v době koupě produktu. Kredity je možno čerpat pouze v rámci
smluvního vztahu s jedním mobilním operátorem a jsou nepřevoditelné (např. při využití
služby přenositelnost čísla).

3.3 Aktivace příchozích (Mobile Terminated) SMS
Uživatel objedná MT SMS službu zasláním požadavku (objednávky) Poskytovateli. Tento
požadavek může být proveden prostřednictvím iniciační SMS, WAP, WEB či IVR rozhraní.
V případě objednání přes iniciační SMS uživatel odešle zprávu na číslo ve tvaru 90x yy.
Z tohoto 5-ti místného čísla zašle Poskytovatel uživateli bezplatnou informační SMS
popisující druh služby s následujícími minimálními údaji:
• cena 1 SMS,
• info o tom, jak pravidelně je SMS distribuovaná,
• zda jde o opakující se službu,
• informaci o Help funkci.
MT SMS vícenásobné jsou takové, které si uživatel objedná odpovědí a potvrzením na
základě informační SMS Poskytovatele a Poskytovatel po doručení této potvrzující SMS
zasílá uživateli MT SMS buď v pravidelných časových intervalech nebo na základě
aktuálního dění nebo do vyčerpání kreditu. Doporučené znění informační SMS je:
„Pro objednani sluzby SLUZBA zasilane max 2x denne za cenu
10Kc (s DPH) zaslete SMS ve tvaru SLUZBA na 90zxy. Pro vice
info zaslete HELP na 90zxy“
MT SMS jednorázové jsou takové, které si uživatel objedná odpovědí a potvrzením na
základě informační SMS Poskytovatele, přičemž dostane jen 1 MT SMS. Tuto MT SMS
obdrží do 30 sekund po objednání a potvrzení informační SMS, kterou Poskytovatel uživateli
zašle s těmito parametry: cena 1 zaslané SMS a informace o tom, o jakou službu se jedná.
Doporučený text takové SMS:
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„Pro jednorazove objednani sluzby SLUZBA za cenu 10Kc (s DPH)
zaslete SMS ve tvaru SLUZBA na 90zxy. Pro vice info zaslete
HELP na 90zxy“
Potvrzením SMS na stejné 5-ti místné číslo obdržené od Poskytovatele uživatel souhlasí se
zasíláním MT SMS a se svým zpoplatněním. Na základě tohoto potvrzení mu Poskytovatel
začne zasílat MT SMS. Služba může být poskytnuta uživateli pouze po předchozím přijetí
potvrzující SMS od uživatele. Odeslání iniciační a potvrzovací SMS zprávy uživatelem je
účtováno standardním tarifem uživatele u příslušného mobilního operátora. Odeslání
informační SMS zprávy Poskytovatelem je pro uživatele zdarma. Prémiovou cenou jsou
účtovány MT SMS až v okamžiku potvrzení objednávky uživatelem prostřednictvím
potvrzovací SMS.

3.4 Odpovědnost za použití Služeb
Nesete plnou odpovědnost za veškerou činnost, která nastane pod Vaším heslem nebo na
Vašem účtu v době trvání Vaší smlouvy o předplatném. Tato odpovědnost zahrnuje například
odpovědnost za placení poplatků za použití Služeb nebo jiných produktů zpřístupněných
prostřednictvím Služeb. Zvláště se zavazujete se chránit Vaše heslo a účet proti možnému
zneužití. Souhlasíte s tím, že okamžitě a prokazatelně uvědomíte Poskytovatele v případě, že
si budete vědomi nebo nabudete podezření o neoprávněném použití Vašeho hesla nebo účtu,
Vašeho Předplatného nebo jiného porušení bezpečnosti (např. odcizení mobilního telefonu
s příslušnou SIM kartou). Do doby takového uvědomění Poskytovatele nesete plnou
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odpovědnost za veškerou činnost, která nastane pod Vaším heslem nebo na Vašem účtu. Dále
souhlasíte, že se odpojíte z Vašeho účtu na konci každého sezení. Poskytovatel nebude
odpovědný za jakoukoli ztrátu, či škodu vyplývající z porušení závazků stanovených v tomto
odstavci. Uvědomujete si a souhlasíte s tím, že použití Služeb uživatelem pro obchodní účely
je zakázáno. Stejně berete na vědomí, že je zakázáno používat uživatelem Služby k šíření
obchodních sdělení, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění (např. Služba typu CHAT).
Objednávat Služby, případně produkty s erotickým obsahem mohou pouze osoby starší 18 let!

3.5 Registrace a registrační údaje
Na základě Vaší žádosti můžete být Poskytovatelem zaregistrován jako uživatel a bude Vám
umožněn přístup ke Službám tak, že Vám bude přiděleno osobní uživatelské jméno a heslo.
Poskytovatel si vyhrazuje právo z nezbytných důvodů (např. provozní, bezpečnostní,
technické) změnit uživatelská jména vymezená pro určitý úsek Služeb. V takovém případě
budete Poskytovatelem o změně informováni. Stejný postup se uplatní na služby a produkty,
ke kterým Provozovatel umožní přístup prostřednictvím Služeb. Kromě placení stanovených
poplatků za používání Služeb dále souhlasíte: (a) s poskytnutím pravdivé, přesné a úplné
informace o Vaší osobě, tak jak je vyžadována v registračním formuláři ("Registrační Data") a
(b) v případě změn se zavazujete neprodleně doplnit, či změnit Registrační Data. Tak, aby
byla pravdivá, přesná, aktuální a úplná. V případě, že Poskytovatel nabude důvodné
podezření, že Registrační Data nejsou pravdivá, přesná nebo úplná, vyhrazuje si právo
pozastavit nebo uzavřít Váš účet a odmítnout jakékoli současné či budoucí použití Služeb
nebo jakoukoli jejich část. Předtím, než Poskytovatel takto vypoví Služby, dočasně je
pozastaví a oznámí Vám důvody, na základě kterých byly Služby vypovězeny. V případě, že
stav nebude během 14 dnů od oznámení výpovědi napraven, stává se takováto výpověď
trvalou.

3.6 Přístup bez registrace
Poskytovatel Vám může umožnit přístup k některým Službám bez registrace. V takovém
případě je Vaše identifikace zajištěna jiným způsobem, který Poskytovatel považuje za
vhodný. Identifikace je běžně podložena údaji, které identifikují Vaše předplatné, například
číslem mobilního telefonu. Souhlasíte s tím, že taková informace může být shromažďována a
komunikována Poskytovatelem, který ji může použít v souladu s tímto Odstavcem.

3.7 Převod
Nemáte právo převést nebo jakýmkoli jiným způsobem předat tuto smlouvu nebo smluvní
práva vyplývající z této smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo převést práva, závazky a
příjmy z této smlouvy na třetí osobu, poté co Vám písemně oznámí tento převod a že takový
převod bude proveden za podmínek, které jsou pro Vás stejné nebo příznivější. V případě
oznámení převodu příjmů vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu, Vaše platby budou
platné pouze tehdy, pokud budou provedeny na účet nového Poskytovatele.

3.8 Vlastnická práva obsahů ke stažení
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsahy ke stažení, které jsou Vám zpřístupněny jako
součást Služeb, jsou předmětem vlastnických práv Poskytovatele anebo jeho obchodních
partnerů anebo autora a jsou chráněny v souladu s právem duševního vlastnictví. Poskytovatel
Vám tímto uděluje a Vy tímto přijímáte omezené, nevýlučné, nepřevoditelné a odvolatelné
právo ke stažení a používání obsahů ke stažení a Služeb na určeném kompatibilním mobilním
zařízení, pouze pro vaše osobní nekomerční použití. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že
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nemáte právo reprodukovat, měnit, prezentovat, převádět, distribuovat, prodávat nebo
vytvářet odvozené produkty nebo jinak umožňovat přístup k obsahům ke stažení, kromě
způsobů výslovně upravených touto Smlouvou.

3.9 Přerušení nebo ukončení služeb
Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění bez náhrady pozastavit
poskytování Služeb po dobu oprav, údržeb a zavádění vyšších verzí aplikací, či software. V
takovém případě má Poskytovatel povinnost učinit přiměřená opatření, aby toto přerušení v
poskytování Služeb bylo co nejkratší. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit nebo přerušit
dočasně nebo trvale služby poskytované Poskytovatelem nebo třetí osobou prostřednictvím
Služeb nebo Služby samotné. V případě, že Služby budou Poskytovatelem trvale ukončeny,
Poskytovatel Vás bude informovat o této skutečnosti a nahradí veškeré předplacené poplatky.

3.10 Smluvní vztahy k produktům a službám třetích stran
Služby mohou zahrnovat také přístup k produktům a službám třetích stran a to buď přímo
nebo prostřednictvím odkazů na internetových stránkách provozovaných těmito třetími
stranami. Tam kde je to možné, Poskytovatel označí takové produkty a služby jako patřící
třetím stranám. Přestože tyto produkty budou nabízeny pod záštitou Poskytovatele a mohou
obsahovat obchodní značky Poskytovatele, smlouvy ohledně produktů a služeb třetích stran
jsou uzavřeny přímo mezi Vámi a třetí stranou. Poskytovatel není účastníkem tohoto vztahu a
nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv transakci týkající se produktů a služeb, které
zpřístupnil nebo za jakýkoliv obsah nebo informaci prezentovanou ve spojení s jakýmkoliv
produktem nebo službou poskytovanou třetí stranou. Poskytovatel v takovém případě pouze
technicky zajišťuje služby třetích stran.

3.11 HelpDesk
Poskytovatel se zavazuje zajistit telefonický, e-mail a písemný HelpDesk pro uživatele.
Telefonický HelpDesk se živou obsluhou bude dostupný vždy v pracovní dny v době od 09:00
do 17:00 hodin. V ostatní době bude vždy zajištěn minimálně elektronicky spravovaný
telefonický helpdesk se záznamovou službou.
Poskytovatel dále zajišťuje SMS informační HelpDesk, kdy uživatel po zaslání SMS
s klíčovým slovem HELP na příslušný 5-ti místný shortcode, obdrží minimálně informaci o
tom, jak Službu zrušit. Doporučený text takové SMS je následující:
„SMS zpoplatnene pri zasilani zastavite zaslanim SMS ve tvaru
STOP
SLUZBA
nebo
STOP
ALL
na
cislo
90zxy.
Vice
na
www.xxxxxx.cz nebo na tel. zzzzzzzzz“ (pozn. SLUZBA nahrazuje klíčové slovo)
Odeslání SMS uživatelem je zpoplatněno jeho standardním tarifem u příslušného mobilního
operátora, zpětná HELP SMS je pro uživatele zdarma.

4. Ochrana osobních údajů
Berete na vědomí, že Poskytovatel ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, oprávněně za účelem plnění smlouvy a
účtování shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní a související, zejména provozní
údaje, např.: kontaktní informace, jako jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo nebo
emailová adresa, informace o přístupových heslech, datum začátku, konce a rozsah využívání
Služeb, datum a čas přidělení uživatelského jména. Uvedené v souladu se zbývajícími
ustanoveními tohoto odstavce. Souhlasíte s tím, že předáme Vaše údaje v nezbytném rozsahu
mobilnímu operátoru za účelem vybírání poplatků. Dále souhlasíte s poskytnutím výše
uvedených informací oprávněným státním úřadům, například soudům a státním
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zastupitelstvím za účelem vedení soudních, správních či jiných řízení, jakož i boje a prevenci
proti kriminalitě. Vaše údaje budou zlikvidovány nejpozději po uplynutí 6 měsíců od
ukončení Smlouvy, s výhradou uchovávání údajů podle příslušných právních předpisů.
Poskytovatel si vyhrazuje právo sám nebo prostřednictvím třetích stran umisťovat reklamy na
své internetové stránky. Souhlasíte s tím, že Poskytovatel sám nebo prostřednictvím třetích
stran může užívat tzv. cookies a action tags (nazývané také single pixel gif nebo web beacons)
k měření účinnosti reklamy. Uvedené za předpokladu, že informace získané prostřednictvím
cookies a action tags budou anonymní nebo anonymizovány.
Souhlasíte, aby Vám za účelem plnění Smlouvy byly zasílány zpoplatněné MT SMS zprávy a
dále zdarma informační SMS, související se Službou.
Udělujete Poskytovateli na dobu neurčitou souhlas k využití podrobností elektronického
kontaktu v rozsahu telefonní číslo a adresa elektronické pošty za účelem šíření obchodních
sdělení Poskytovatele a třetích stran, jejichž zboží, služby nebo image (včetně reklamy)
Poskytovatel bude šířením obchodních sdělení přímo, či nepřímo podporovat.

5. Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti, odškodnění
Berete na vědomí, že využívání služeb a stahování obsahu provádíte výhradně na vlastní
odpovědnost a že se musíte řídit pokyny Poskytovatele. Souhlasíte s tím, že odpovědnost
Poskytovatele vůči Vám a jakékoli třetí osobě a případná náhrada škody splatná Vám nebo
jakékoli třetí osobě, vyplývající ze služeb poskytnutých na základě této Smlouvy a/nebo
vyplývající z jakéhokoli porušení podmínek této Smlouvy, je omezená jen na částku, kterou
jste zaplatili za takovéto Služby po dobu trvání této Smlouvy. Poskytovatel a jeho obchodní
partneři (včetně třetích osob poskytujících úplné nebo částečné Služby) nenesou odpovědnost
za nepřímé, nahodilé, zvláštní nebo následné škody, ani pokud byl Poskytovatel srozuměn s
možností takových škod. Poskytovatel zejména neodpovídá za škodu způsobenou ušlým
ziskem uživatele. Poskytovatel neodpovídá za neposkytnutí služby, či úplné vyčerpání
kreditu, pokud uživatel v průběhu čerpání kreditu změní typ kompatibilního mobilního
přístroje nebo jiného zařízení. Poskytovatel rovněž neodpovídá za nedostupnost Služby,
zaviněnou výhradně mobilním operátorem. Dále neodpovídá za neposkytnutí, nedostupnost či
nesprávné účtování Služby, v souvislosti s realizací služby přenositelnosti čísla, ve smyslu ust.
§ 34 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění.
Dále souhlasíte, že poskytnete náhradu a zbavíte Poskytovatele, jeho jednatele a
zaměstnance, obchodní zástupce, smluvní partnery, poskytovatele licencí a jiné jeho
partnery odpovědnosti za jakoukoli ztrátu, závazek, povinnost, nárok nebo žádost včetně
důvodných a přiměřených poplatků za poskytnutí právních služeb, které vyplývají z nebo
vznikly ve spojení s (a) Vaším využitím Služeb, a (b) Vaším porušením záruk a zajištění
stanovených touto smlouvou.

6. Práva duševního vlastnictví
Veškerá práva, nároky a zisky vyplývající z práv duševního vlastnictví, vlastnických práv
nebo jiných práv vztahujících se k nehmotnému majetku, který byl použit, vyvinut, zahrnut,
včleněn nebo vyzkoušen ve spojení s jakýmikoliv Službami ("Práva Duševního Vlastnictví")
jsou ve vlastnictví Poskytovatele nebo jeho partnerů, či přímo autora a Vy souhlasíte, že
nebudete nárokovat zisk nebo vlastnictví těchto Práv Duševního Vlastnictví. Berete na
vědomí, že Poskytovatel na Vás nepřevádí žádný nárok na vlastnictví k Právům Duševního
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vlastnictví a že neobdržíte žádná práva, ani výslovná, ani vyplývající z jednání stran, kromě
práv výslovně uznaných touto Smlouvou.

7. Poplatky
7.1 Poplatky
Platné koncové ceny za jednotlivé služby a ceny předplatného (ceník), včetně daní a poplatků,
jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele. Poplatek bude účtován za každé
předplatné období, během kterého je smlouva účinná. Poskytovateli budete hradit poplatky za
Služby a jejich využití v souladu s ceníkem, který je platný v době Vaší objednávky. Poplatky
budou účtovány v souladu s účtovací metodou dohodnutou mezi Vámi a Vaším mobilním
operátorem. Tam, kde je to vhodné, poplatky mohou být placeny použitím kreditů, nebo
použitím Vašeho uživatelského účtu. Způsob platby bude určen při objednání daného
produktu. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat Vám poplatky třetích osob, jejichž
produkty nebo Služby jsou přístupné prostřednictvím jeho Služeb v případě, že tak bylo
dohodnuto s takovou třetí osobou. Uvedené poplatky budou fakturovány v souladu s
ustanoveními o poplatcích těchto třetích osob.

7.2 Změny poplatků
Veškeré poplatky, včetně poplatků z existujících předplatných smluv podléhají změnám na
základě oznámení Poskytovatele. V případě, že nebudete souhlasit s ustanovením upravující
nové poplatky (které budou aplikovatelné pouze do budoucna), můžete vypovědět Vaše
předplatné a/nebo Váš účet s účinností bezprostředně poté, kdy Poskytovatel obdrží Vaši
výpověď.

7.3 Modely účtování Premium SMS služeb
7.3.1

Odchozí (Mobile Originated SMS/MO SMS)

Jedná se o službu, u které je okamžikem úhrady služby či obsahu okamžik odeslání objednací
MO SMS uživatelem, přičemž tato MO SMS je zpoplatněna prémiovou cenou (tj. jinou než
standardní tarifní cenou). Služby založené na MO SMS mohou fungovat pouze v
jednorázovém modelu (např. zaslání SMS do hlasování). Poskytovatel v takovém případě
poskytuje pouze Služby, jejichž objednání nevyžaduje odeslání více než tří (3) objednacích
MO SMS uživatelem.

7.3.2

Příchozí (Mobile Terminated SMS/MT SMS)

Jedná se o službu, u které je okamžikem úhrady služby či obsahu okamžik přijetí MT SMS
uživatelem na původně uživatelem odeslanou objednávku (prostřednictvím SMS, WAP, WEB
či IVR rozhraní). Uvedené s výhradou expirace odkazu ke stažení obsahu. Potvrzující MT
SMS je zpoplatněna prémiovou cenou a může být sama nosičem objednané služby či obsahu.
Služby založené na MT SMS mohou fungovat jak v jednorázovém modelu (např. zpoplatnění
zaslání loga po doručení), tak ve vícenásobném modelu u Smlouvy o předplatném (např.
doručování pravidelného denního zpravodajství, kdy je uživateli účtováno doručení každé
objednané zprávy).

8. Ukončení a zrušení Služeb, výpovědní právo
Pokud chcete zrušit předplatné zašlete z telefonního čísla uvedeného při registraci na
příslušný 5-ti místný shortcode SMS ve tvaru “STOP SLUZBA“. Deaktivaci všech Služeb
poskytovaných Vám na daném prefixu provedete odesláním SMS na příslušný 5-timístný
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shortcode ve tvaru “STOP ALL“ nebo pouze „STOP“. Poskytovatel Vám následně potvrdí
vypnutí Služby/Služeb zasláním zpětné SMS s potvrzení vypnutí Služby/Služeb. Tato SMS je
pro zdarma. Ukončení předplatného je účinné okamžitě po přijetí Vaší žádosti o ukončení.
Souhlasíte, že Poskytovatel, na základě vlastního uvážení a bez náhrady, Vám může ukončit
poskytování Služeb, individuálních služeb poskytovaných prostřednictvím Služeb a odstranit
a zničit jakýkoli obsah nabízený prostřednictvím Služeb, pokud má Poskytovatel za to, že jste
porušili nebo jste nejednali v souladu s těmito Podmínkami. Dále souhlasíte, že po ukončení
Vašeho přístupu ke Službám, v souladu s jakýmkoli ustanovením těchto Podmínek,
Poskytovatel může okamžitě deaktivovat nebo zničit váš účet a veškeré související informace
a soubory na Vašem účtu a/nebo zamezit následnému přístupu k těmto souborům nebo
Službám. Dále souhlasíte, že Poskytovatel neponese odpovědnost vůči Vám ani třetím
osobám za ukončení Vašeho přístupu ke Službám. V případě, že zrušíte Váš účet nebo
předplatné z jakéhokoli důvodu, Poskytovatel Vám nebude vracet žádné poplatky zaplacené
ke dni takovéhoto zrušení, kromě případů uvedených v Odstavci 2 těchto Podmínek.
Máte zákonné právo vypovědět smlouvu během čtrnácti (14) dnů poté, co smlouva nabyla
účinnosti. Toto právo je ale vyloučeno, pokud Vaše první použití Služeb nastane před koncem
této výpovědní lhůty. Pro vypovězení smlouvy během výpovědní lhůty je nutné výpověď
prokazatelně doručit na adresu dle Odstavce 9.1 těchto Podmínek. Z obsahu podání musí být
zřejmé, že se jedná o výpověď a musí obsahovat zejména Vaše jméno a příjmení, adresu a
telefonní číslo a musí být odevzdána k přepravě během výpovědní lhůty.

9. Ostatní ustanovení
9.1 Zprávy a oznámení
Pokud není výslovně stanoveno jinak, veškeré oznámení uživatele adresované Poskytovateli
musí být písemné a doručené na následující adresu:
Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o., Praha, 4, 140 70, Na hřebenech II.
Poskytovatel doručuje oznámení související s touto smlouvou uveřejněním na internetových
stránkách Poskytovatele nebo zasláním na poštovní nebo emailovou adresu, která byla
poskytnuta Poskytovateli, nebo jako SMS na Vaše mobilní telefonní číslo. Oznámení zaslané
poštou se považuje za doručené sedm dní poté, co bylo odesláno. Oznámení umístěná na
internetové stránce Poskytovatele nebo zaslaná prostřednictvím emailu nebo jako textová
zpráva se považují za doručené následující pracovní den po dni ve kterém byli umístěni na
internetové stránce nebo odeslány.
Tyto Podmínky je oprávněn měnit, či doplňovat pouze Poskytovatel. Takové změny, či
doplnění jsou účinné okamžikem jejich zveřejněním na internetové stránce Poskytovatele.
Jakýmkoliv využitím Služeb Poskytovatele, po uveřejnění jejich změny, či doplnění,
vyjadřujete souhlas s těmito změnami.

9.2 Jiné podmínky, úplnost smlouvy
Tyto Podmínky jsou závazné vedle jakýchkoliv jiných podmínek Poskytovatele nebo třetích
osob, které se vztahují k určitým produktům a službám a které mohou být uveřejněny ve
spojením s užíváním takovýchto produktů a služeb ("Zvláštní Podmínky"). V případě
jakéhokoli rozporu mezi Podmínkami a Zvláštními Podmínkami, Zvláštní Podmínky mají
přednost. Tyto Podmínky a jakékoli jiné podmínky nebo dokumenty, na které je v této
smlouvě odkazováno, představují úplnou smlouvu mezi Vámi a Poskytovatelem v souvislosti
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s využíváním Služeb. Berete na vědomí a souhlasíte, že vyjma případů výslovně stanovených
těmito Podmínkami, účelem Smlouvy není a Smlouva nepřevádí žádná práva nebo opravné
prostředky na jiné osoby, vyjma smluvních stran mezi kterými je tato Smlouva uzavřena.
Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
Poskytovatel tímto oznamuje, že se smluvně zavázal jednotlivým mobilním operátorům řídit
se při poskytování Služeb dokumentem „Obecná doporučení pro poskytování Premium SMS
služeb“, v platném znění, který formou Kodexu vydala Asociace poskytovatelů mobilních sítí
(APMS). Tento Kodex je dostupný na internetových stránkách Poskytovatele.

9.3 Oddělitelnost
V případě, že nějaká část těchto Podmínek je považována za neplatnou nebo neúčinnou, tato
část bude vyložena způsobem, který je v souladu s právním řádem České republiky tak, aby
co nejvěrněji odrážela původní záměr stran. Zbývající ustanovení zůstávají nedotčena.
Nadpisy odstavců použité v těchto Podmínkách mají pouze orientační charakter a nemají vliv
na výklad nebo právní vynutitelnost ustanovení Smlouvy mezi uživatelem a Poskytovatelem.

9.4 Zřeknutí se práv
Nečinnost Poskytovatele ohledně jakéhokoli dostupného nároku či obhajoby na základě této
Smlouvy nebo na základě jiné skutečnosti není považována zřeknutím se takovéhoto nároku
či obhajoby.

9.5

Pokračování účinnosti

V případě, že tato Smlouva je ukončena v souladu s ustanoveními této Smlouvy, ustanovení
Odstavce 3.3, 3.8, 5, 6 a 9 těchto Podmínek zůstávají účinná i po takovém ukončení.

9.6 Kontrolní orgán
Podle druhu poskytované Služby může být v některých případech kontrolním orgánem Český
telekomunikační úřad, který ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., vykonává státní kontrolu
elektronických komunikací.

9.7 Příslušnost soudu
Smlouva a Vaše využívání internetových stránek Poskytovatele a Služeb podléhá a je
vykládáno v souladu s právním řádem České Republiky. Souhlasíte, že k řešení jakéhokoli
sporu vyplývajícího nebo vztahujícího se k této Smlouvě, jsou příslušné soudy podle sídla
Poskytovatele.
V Praze dne 24. listopadu 2005
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