
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/201 I 
uzatvorená podľa §269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi 

Poskytovateľom: 
GIBOX. s.r.o.. Pod Donátom 12/136, 96501, Žiar nad Hronom, SR 
IČO: 36620815, DIČ: 2021753536 
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Banská 
Bystrica v oddieli:Sro, vložka 8655/S 
v zastúpení: Ľubomír Čech. Ing. Radoslav Vanko 

Užívateľom: 

Článok II. 
Cena za poskytovanie služieb 

1. CENA 
i. Cena za služby bližšie špecifikované v článku I. tejto zmluvy je určená 

cenovou ponukou č.: 44/2011 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
2. Cenu za poskytovanie služieb sa uživateľ zaväzuje uhrádzať na základe daňových dokladov 
- taktúry. ktoré poskytovateľ vystaví a odošle užívateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien za poskytované služby. Právo na zmenu 
cien v zmysle článku II. odsek 3. prvá vota si poskytovateľ môže uplatniť až po uplynutí doby 
viazanosti, alebo najskôr po uplynutí jedného roka od dňa podpísania zmluvy. 
4. v prípade zmeny cien za poskytované služby sa poskytovateľ zaväzuje písomne oznámiť 
túto skutočnosť užívateľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

Dátum: 

Za Posl^fova^ľa^lluborpir Ce 

'"Pečiatka'apocipís Pos 

Radoslav Vanko 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o 
Alexandra Dubčeka 45, 96501 Žiar nad Hronom. Slovakia (Sloygk Rppubllc) 
IČO:31 609 651, IČ DPH:, DIČ: * " * 
v zastúpení: Mgr. Peter Antal 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. YACO GIBOX SYSTEM 
• GIBOX eSport 
• GIBOX eCulture 
S GIBOX ePortal 
O GIBOX e Hotel 
O GIBOX eTravel 
• GIBOX eShop 

zadajte doplnkové moduly 
názvy modulov: ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV. FOTOGALÉRIA 

2. DOMÉNA 
C*3 zabezpečí Užívateľ 
• zabezpečí Poskytovateľ 

názov domény: tszh.sk 

Zriadenie domény Poskyiovateľom je možné iba v prípade, že je doména voľná. 

3. WEBHOSTING 
K Beta hostíng 
Q Beta hosling PRO 
Q iný 

názov webhostingu: 

4. ADMINISTRÁCIA 
E) zabezpečí Užívateľ 
• zabezpečí Poskytovateľ 

rozsah administrácie: 

0 zaškolenie administrátora poskytovateľom 
rozsah Školenia; 2 hod. 

5. YACO ADVERTISING 
• áno 
K nie 

Technické služby Žiar nad Hronom 
spol. s r.o. 

Článok III. 
Aktlvácla služieb a viazanosť 

1. AKTIVÁCIA SLUŽIEB 
Poskytovateľ sa zaväzuje aktivovať služby do 

dátum: 18.12.2011 

2. VIAZANOSŤ 
• bez viazanosti 
0 12 mesiacov 
• 24 mesiacov 
• iná 

doba viazanosti: 

1 ? - 1 2 -

S,:?</;;? komu: / / z 

Článok IV. 
Doba trvania zmluvy 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade viazanosti v zmysle článku III. odsek 
2. tejto zmluvy sa po uplynutí viazanosti automaticky predlžuje na dobu neurčitú bez 
viazanosti. 
2. Túto zmluvu nemožno ukončiť výpoveďou, ani iným jednostranným právnym úkonom pred 
uplynutím doby viazanosti. Zmluvne strany sa dohodli, že po skončení viazanosti je možné 
tuto zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, alebo písomnou výpoveďou 
doručenou druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
3. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dnom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď. 

Článok V. 
Osobitné ustanovenia 
1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi riadne a včas potrobnú súčinnosť. Po dobu 
omeškania užívateľa s poskytnutím súčinnosti podľa tejto zmluvy riadne a včas, poskytovateľ 
nie je v omeškaní s poskytovaním služieb. 
2. Poskytovateľ sa zavazuje poskytnúť užívateľovi služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 
riadne a včas. 
3. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa zasahovať, meniť, 
alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať obsah webstránky. 
4. V prípade, že služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy nie sú poskytované podľa 
požiadaviek užívateľa je uživateľ oprávnený uplatniť reklamáciu vád a to najneskôr do 30 dní 
odo dňa. kedy sa vada vyskytla, v opačnom prípade jeho nároky z vád zaniknú. V prípade, že 
reklamácia je oprávnená, poskytovateľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného 
odkladu. 
5. Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu spôsobenú 
porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom. 
ze žiadna z nich nezodpovedá druhej zmluvnej strane za ušlý zisk. 
6. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o podstatných skutočnostiach 
súvisiacich s poskytovaním služieb, ak tieto skutočnosti môžu ovplyvniť jej plnenie. 
7. Poskytovateľ je výhradným vlastníkom autorských práv k YACO GIBOX SYSTEM. 
8. Prístupové práva k webhostingu nie sú predmetom tejto zmluvy. 
9. Poskytovateľ sa zaväzuje nainoskôr pri aktivácii služieb, ktoré sú predmetom tato zmluvy 
odovzdať užívateľovi prístupové kédy k administrátorskej časti YACO GIBOX SYSTÉMU. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 
t. Táto zmluva je platná a účinná dňom joj podpísania oboma zmluvnými stranami. 
2 Všotky zmeny a dodatky k zmluve s výnimkou prípadov uvedených vo všeobecných 
obchodných podmienkach poskytovateľa môžu byť uskutočnené výhradne písomnou tormou a 
musia byt' podpísané oboma zmluvnými stranami, Inak sú neplatne. 
3. Užívateľ služieb berie na vedomie a súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami 
poskytovateľa. 
4. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia v častiach neupravených touto zmluvou 
príslušnými ustanoveniami platných právnych prodpisov Slovenskej republiky. V prípade 
akýchkoľvek sporov, kioré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami alebo vo vzťahu k 
tretím osobám pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť 
ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia 
zmieru v spornej otázke. V pripafle. ak sa tieto spory zmluvným stranám nepodarí vyriešiť 
vzájomným rokovaním, predložia ich na rozhodnutie príslušnému súdu so sídlom v Slovonskej 
republike 
5. Táto zmluva jo vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jodno 
vyhotovenie 
6. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, žo táto zmluva zodpovedá ich slobodnoj vôli. uzatvárajú 
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s je| obsahom ju podpisujú. 

Miesto: /Č. L\r nxi t/trnorn 
Za Užlvnloľa: Mgr. Polor Anl^l 

Pečiatka a podpis Užlvítloľa^ 

www.gibox.ee 
trade@gibox.ee I 
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GIBOX Všeobecné obchodné podmienky 
vydané podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

Článok I. 
Definícia pojmov 
Poskytovateľ • GIBOX. s.r.o., Pod Donátom 12/136, 96501, Žiar nad Hronom. Slovakia. ICO: 
36620815. DIČ: 2021753536. IC DPH: SK2021753536, Zapísaná v obchodnom registri SR 
okresného súdu Banská Bystrica v oddieli:Sro. vložka 8655/S. konateľ: Ľubomír Cech. Ing 
Radoslav Vanko. konatelia za spoločnosť konajú samostatne 
Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná u poskytovateľa poskytovanie 
siužbv. alebo niektorý z ďalších produktov ponúkaných Poskytovateľom 
YACÓ GIBOX SYSŤEM - je internetová aplikácia, ktorou Užívateľ spravuje obsah internetovej 
stránky (ďalej len YGS) 
GIBOX eShop 
- je YGS určený pre imernetový predaj tovarov 
• je tvorený modulmi: REKLAMA, MAILINGLIST. OBJEDNÁVKY. PRODUKT/. KONTAKT 
- odporúčané doplnkové moduly: ANKETA. NOVINKY. DOWNLOAD. O NÁS, 
REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA, ONLINE PLATBY 
GIBOX eCullure 
• je YGS určený pre imernetový predaj vstupeniek 
- je tvorený modulmi: REKLAMA NOVINKY. MAILINGLIST. OBJEDNÁVKY. PROGRAM. 
KONTAKT 
• odporúčané doplnkové moduly: ANKETA, SÚŤAŽ. ČO BOLO. FÓRUM. DOWNLOAD. O 
NAS. UMELCI. LINKY 
GIBOX eSport 
- ie YGS určený pre športové kluby 
- >e tvorený modulmi: REKLAMA. NOVINKY. MAILINGLIST. TEAM. ZÁPASY. SEZÓNA. 
KONTAKT 
• odporúčané doplnkové moduly: ANKETA. LINKY. DOWNLOAD. SEKCIE. ČO BOLO 
GIBOX eHotel 
• je YGS určený pre rezerváciu ubytovania 
- je tvorený modulmi: REKLAMA. MAILINGLIST. DOWNLOAD. UBYTOVANIE. 
OBJEDNÁVKY. KONTAKT 
- odporúčané doplnkové moduly: ANKETA. NOVINKY. O NÁS. ONLINE PLATBY. MÉDIÁ 
GIBOX eTravel 
- je YGS určený pre intemetový predaj zájazdov 
- je tvorený modulmi: REKLAMA. MAILINGLIST, OBJEDNÁVKY. ZÁJAZDY. KONTAKT 
• odporúčané doplnkové moduly: ANKETA. NOVINKY. DOWNLOAD. O NÁS. ONLINE 
PLATBY, SEKCIE 
GIBOX ePortal 
- je YGS určený pre prezentáciu multimediálneho obsahu 
• |8 tvorený modulmi: REKLAMA. NOVINKY. MAILINGLIST. ANKETA. SEKCIE. FÓRUM. 
DOWNLOAD. KONTAKT 
• Odporúčané doplnkové moduly: MÉDIÁ, ADRESÁR. INZERCIA. REGISTROVANÍ 
UŽÍVATELIA, OBJEDNÁVKY. TRANSAKCIE. ONLINE PLATBY 

MODUL • je časť YGS. ktorá zabezpečuje určitú funkcionalltu (napr. modul REKLAMA = 
vlastný bannerový reklamný systém) 
ZOZNAM MODULOV: 
REKLAMA • vla3tný bannerový reklamný systém 
NOVINKY - modul pre zverejňovanie noviniek vo forme článkov 
ANKETA - anketové otázky pre návštevníkov stránky 
SÚŤAŽ - súťažné otázky pre návštevníkov stránky 
MÉDIÁ - galérie mediálnych súborov, obrázky, audio, video, dokumenty... 
O NAS • informácie o prevádzkovateľovi systému 
UMELCI - zoznam umelcov 
LINKY • linky na partnerské stránky 
PRODUKCIA - článok k prdukcíi 
MAILINGLIST - databáza emailových adries pre hromadné rozposielania 
ČO BOLO • reportáže z podujatí, fotogalérla. diskusia k článku 
PROGRAM - program podujatí s rezervačným systémom 
FÓRUM - diskusné íórum pre návštevníkov stránky 
KONTAKT • kontaktné inlormácie a kontaktné osoby 
SEKCIE • sekcie a priečinky, štruktúra webstránky pomocou článkov 
INZERCIA - databáza inzerátov v priečinkoch 
ADRESÁR • adresár firiem 
REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA - správa registrovaných užívateľov - návštevníkov stránky 
OBJEDNÁVKY - správa objednávok 
FAKTÚRY • faktúry a zálohové faktúry za produkty a služby 
TEAM - zoznam tímov a súpisky hráčov 
ZÁPASY - zápasy a výsledky 
SEZÓNA - nastavenie sezónnosti 
DOWNLOAD • spróva súborov určených pre sťahovanie 
PRODUKTY - katalóg produktov a nákupný košík 
REPORTÁŽE - mediálne a novinové reportáže 
UBYTOVANIE - rezervačný systém pre ubytovacie zariadenie 
RfcALITY - systém rezervácie interiérových a exteriérových priestorov 
ZÁJAZDY - katalóg zájazdov a systém objednávania 
KALENDÁR - SK meniny, CZ meniny 
VYHĽADÁVANIE - nastavenie centrálneho vyhľadávania 
BLOG • Modul na blogovanie. komentáre užívateľov 
CV databáza životopisov 
ONLINE PLATBY - Aktivácia modulu pre online platby formou internet bankingu alebo formou 
platby kartou 
DOMÉNA - Internetová doména ie slovné označenie IP adresy počítača v sieti internet. 
NaprÍKlad: www.internetova-stranka.sk.www.gibox.ee atď. 
WEBHOSTING - Webhosting je slovo, ktoré označuje službu, ktorá spočíva v poskytnutí 
diskového priestoru na serverľ, ktorý je potrebný pre tunkčnost internetovej stránky. 
BETA HOSTING - webhosting určený na prevádzku systému YGS 
BETA HOSTING PRO - webhosting rozšírený o ďalší diskový priestor určený na prevádzku 
sysiému YGS 
ADMINISTRÁCIA - spravovanie obsahu internetovej stránky pomocou systému YGS 
ADMINISTRÁTOR - osoba určená užívatefom na administráciu 
AKTIVÁCIA SLUŽIEB - sú úkony nevyhnutne potrebné využívanie služieb užívateľom 
YACO ADVERTISING - je medzistránkový výmenný banerový reklamný systém, ktorý zahŕňa 
leonu reklamnú plochu na webstránke užívateľa, ktorej obsah má pod kontrolou poskytovateľ 
reklamnú plochu - Yaco advertising sa poskytovateľ zaväzuje využívať v súlade s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

Článok II. 
Obiodnanie služby/produktu 
Poskytovateľ poskytuje služby/produkty na základe: 
a) objednávky 

- doručenel poskytovateľovi na adresu GIBOX. s.r.o.. Pod Donátom 12/136. 96501, Žiar nad 
Hronom, Slovakia a podpísanej oprávnenou osobou, 

- alebo prostredníctvom elektronickej objednávky na internetovej stránke poskytovateľa 
www gibox.ee/objednavka 
b) zrrvuvy o predmetnej službe/produkte 

Objednávka Užívateľa musí obsahovať: 
- údaje užívateľa: obchodné meno/meno priezvisko, sídlo/trvalý pobyt, miesto podnikania. IČO. 
DIČ ÍČDPH/dátum narodenia rodné číslo, register v ktorom je právnická osoba zapísaná, 
oddiel, vložka, číslo, meno osoby oprávnene] konať v mene právnickej osoby, kontakt na 
osobu zodpovednú za objednávku 
- predmet objednávky špectlikácia objednávaných služieb/produktov, dátum aktivácie služieb. 
Poskytovatel si vyhradzuje právo poskytnúť službu/produkt až po podpísaní predmetnej 
zmluvy 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 
Cena za službu/produkt je stanovená dohodou medzi poskytovateľom a užívateľom na 
základe cenovej ponuky iíoskytovateľa, ktorú doručí užívateľovi osobne, poštou na adresu 
užívateľa, alebo emailom. 
Cenu za poskytovanie služieb/produktu sa užívateľ zaväzuje uhrádzať na základe daňových 
dokladov - faktúry, ktoré poskytovateľ vystaví a odošle užívateľovi na adresu uvedenú v 
objednávke užívateľa/záhlaví predmetnej zmluvy, ak sa nedohodli inak. 
Cenník zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa www.gibox.ee nie je záväzný a 
predstavuje základnú cenovú reláciu služby/produkty. 
Lehota splatnosti faktúry vystavenej poskytovateľom je 14 dní odo dňa jej vystavenia 
Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa. 
V prípade omeškania užívateľa s úhradou fakturovanej čiastky je poskytovateľ oprávnený 
požadovať od užívateľa úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý deň omeškania v zmysle 
príslušných ustanovení obchodného zákonníka az do zaplatenia a pozastaviť službu az do 
zaplatenia dlžnej čiastky. 

Článok IV 
Práva a povinnosti poskytovateľa 
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby/produktu užívateľovi v prípade, 
že 
a) informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré majú byť podľa požiadavky užívateľa 
obsiahnuté v službe, sú v rozpore s dobrými mravmi. 
b) služba užívateľa propaguje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie 
sú zakázané. 
c| služba užívateľa obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné 
alebo náboženské cítenie. 
d) služba užívateľa propaguje násilie, vandalizmus a vulgárnosť alebo svojím obsahom 
navádza na protiprávnu činnosť alebo vyslovuje súhlas s takouto činnosťou, 
e) služba užívateľa propaguje sexualitu zobrazením sexuálnych stimulov, nahoty alebo 
čiastočnej nahoty ľudského tela neslušným spôsobom. 
f) služba užívateľa je iným spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi. 
g) informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré majú byť podľa požiadavky užívateľa 
obsiahnuté v službe, sú v rozpore s obchodnou politikou poskytovatel a alebo s inými jeho 
oprávnenými záujmami. 

Článok V 
Práva a povinnosti užívateľa 
Užívateľ je povinný doručiť poskytovateľovi za účelom zriadenia služby/produktu podklady v 
elektronickej podobe na dátovom nosiči, najneskôr 20 pracovných dní pred požadovaným 
dňom zriadenia služby/produktu Poskytovateľ nie je povinný vrátiť užívateľovi nosič, na 
ktorom sa podklady nachádzajú. V prípade, že užívateľ nedodá poskytovateľovi podklady v 
stanovenej lehote, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy/objednávky. 
V prípade, že užívateľ požaduje zmenu služby už zriadenej, je povinný doručiť poskytovateľovi 
nové podklady alebo nosič, na ktorom sa tieto nachádzajú, najneskôr 20 pracovných dni pred 
dátumom požadovanej zmeny, v opačnom prípade poskytovateľ zmenu služby v 
požadovanom termíne nie je jxjvinný vykonať. 

Článok VI 
Partnerský program výmeny reklamných bannerov YACO ADVERTISING 
a) Poskytovateľ má právo na zaradenie hlavného reklamného bannera (300x100px) do 
partnerského programu výmeny reklamných bannerov. v rámci ktorého sa bude jeho reklamný 
banner zobrazovať na stránkach iných užívateľov, výmenou za poskytnutý reklamný priestor 
pre bannery iných užívateľov zaradených v systéme. 
b) Výroba reklamného bannera pre účel zaradenia do výmenného partnerského programuje 
bezplatná v prípade že tento bude užívateľ využívať minimálne po dobu 12-ich mesiacov Pri 
vystúpení z partnerského programu výmeny reklamných bannerov pred uplynutím tejto doby je 
užívateľ povinný uhradiť jednorazový poplatok za výrobu bannera vo výške 33.00 EUR 
c) V rámci partnerského programu pre výmenu reklamných bannerov sa na stránkach 
užívateľa môže zobrazovať i reklama tretích strán. 

Článok VII. 
Všeobecné ustanovenia 
1 Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť. Po dobu 
omeškania užívateľa s poskytnutím súčinnosti riadne a včas. poskytovateľ nie je v omeškaní s 
poskytovaním služieb/produktov. 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi službu/produkt, ktorá je predmetom 
zmluvy/objednávky riadne a včas. 
3. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa zasahovať, meniť. 
alet?o akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať obsah webstránky 
4. Účastníci obchodného vzťahu si zodpovedajú navzájom za škodu spôsobenú porušením 
svojiph povinností. Účastníci obchodného vzťahu si nezodpovedajú navzájom za ušlý zisk. 
5 Účastníci obchodného vzťahu sú povinní vzájomne sa informovať o podstatných 
skutočnostiach súvisiacich s poskytovaním služieb/produktov, ak tieto skutočnosti môžu 
ovplyvniť ich plnenie. 
6. Poskytovateľ je výhradným vlastníkom autorských práv k YACO GIBOX SYSTEM. 
7 Poskytovateť nie ie povinný poskytnúť užívateľovi prístupové práva k webhostingu. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 
1 Poskytovateľ je oprávnený všeobecné podmienky alebo ich časť kedykoľvek zmeniť Týmto 
nie je dotknuté ustanovenie 2 tohto článku 
2 Všeobecné podmienky alebo ich časť strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti 
nových všeobecných podmienok alebo ich časti, pričom takáto zmena nebude účinná vo 
vzťahu k objednávke alebo zmluve užívateľa, ktorá bola poskytovateľom polvrdená pted dňom 
nadobudnutia účinnosti nových všeobecných podmienok alebo ich častí 
3. Pre práva a povinnosti poskytovateľa a užívateľa týmito všeobecnými podmienkami 
výslovne neupravené, platia prislusné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a 
súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky. 
4. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.10.2010. 

V Žiari nad Hronom. 1.10.2010 
Ľubomír Čech - konateľ sj»ločnosti GIBOX s t o. 
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MOD15-NOVINKY 
modul pre zverejňovanie noviniek vo forme článkov 

182.00 EUR/ks. 1 ks. 182.00 EUR 

MOD51 - SEKCIE 
sekcie a prieíinky, štruktúra webstránky pomocou Článkov 

215.00 EUR/ks. 1 ks. 215.00 EUR 

MOD93 - ZVEREJňOVANIE DOKUMENTOV 
zverejňovanie dokumentov - objednávky, zmluvy, faktúry 

100.00 EUR/ks. 1 ks. 100.00 EUR 

MOD95 - FOTOGALÓRIA 
fotogaléria s možnosťou vytvárania fotoalbumov. hromadné nahrávanie fotiek z počítača do albumu 

150.00 EUR/ks. 1 ks. 150.00 EUR 

MOD49 - KONTAKT 
kontaktné informácie a kontaktné osoby 

116.00 EUR/ks. 1 ks. 116.00 EUR 

MOD16 - NOVINKY: POUŽÍVANIE 
licencia na používanie modulu 

12.00 EUR/mes. 1 mes. 12.00 EUR 

MOD52 - SEKCIE: POUŽÍVANIE 
licencia na používanie modulu 

12.00 EUR/mes. 1 mes. 12.00 EUR 

MOD94 - ZVEREJftOVANIE DOKUMENTOV: POUŽÍVANIE 
licencia na používanie modulu 

10.00 EUR/mes. 1 mes. 10.00 EUR 

MOD96 - FOTOGALéRIA: POUŽÍVANIE 
licencia na používanie modulu 

10.00 EUFt/mes 1 mes 10.00 EUR 

MOD50 - KONTAKT: POUŽÍVANIE 
licencia na používanie modulu 

7.00 EUR/mes. 1 mes. 7.00 EUR 

WEB02 - BETA HOSTING 
Balík služieb Beta je určený pre bežných klientov a malé firmy, ktoré by radi ponúkli svojim klientom viac, ako jedndouchú 
íntéŕnôtôvú prezentáciu. Prístup k databáze umožňuje budovanie elektronických obchodov alebo diskusných fór 

79.95 EUR/rok 1 rok 79.95 EUR 

DOMOI - DOMéNA SK 
internetová adresa s koncovkou SK 

20.00 EUR/rok 1 rok 20.00 EUR 
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Suma spolu (Sum total): 

Sadzba (VAT %): 

Základ dane (VAT base): 

Daň (VAT): 

Celková suma (Sum to pay): 

ZĽAVA (PRICE REDUCTION): 

CELKOVÁ SUMA (SUM TO PAY): 

763.00 EUR 

0 % 

763.00 EUR 

0.00 EUR 

763.00 EUR 

152.60 EUR (20%) 

610.40 EUR 

(18,388.91 SKK) 

Celkové mesačné náklady (Month costs): 
Suma spolu (Sum total): 51.00 EUR 

Sadzba (VAT %): 0 % 

Základ dane (VAT base): 51.00 EUR 

Daň (VAT): 0.00 EUR 

Celková suma (Sum to pay): 51.00 EUR/mes. 

ZĽAVA (PRICE REDUCTION): 10.20 EUR (20%) 

CELKOVÁ SUMA (SUM TO PAY): 40.80 EUR/mes. 

(1,229.14 SKK/mes.) 

Celkové ročné náklady (Year costs): 
Suma spolu (Sum total): 99.95 EUR 

Sadzba (VAT %): 0 % 

Základ dane (VAT base): 99.95 EUR 

Daň (VAT): 0.00 EUR 

Celková suma (Sum to pay): 99.95 EUR/rok 

(3,011.09 SKK/rok) 
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