banan s.r.o.
PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SPONZOROVANÉHO PROVOZU
obchodní společnosti
banan s.r.o.
se sídlem Slavíkova 1744/22, 708 00 Ostrava – Poruba
identifikační číslo: 268 67 257
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka
40855
(dále jen „společnost banan s.r.o.“)
1. Všeobecné podmínky
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Rozhodnutí o poskytnutí sponzorovaného hostingu je zcela v pravomoci poskytovatele, na
základě subjektivních rozhodnutí. Rozhodnutí o poskytování sponzorovaného hostingu se
neřídí jasně daným pravidlem a není vymahatelné. Poskytovatel si vyhrazuje právo
sponzorovaný hosting zrušit, v případě porušení obecných pravidel hostování smazat
veškerá data a to nenávratně.
Poskytovatel vyhodnotí každý dotaz na možnost poskytnutí sponzorovaného webhostingu
a zašle potřebné údaje objednateli, pokud byla jeho žádost schválena. Poskytovatel nebude
kontaktovat objednatele, jejichž žádost nebyla schválena, pokud nedojde k reakci ze strany
poskytovatele do 14 dnů, má se za to, že žádost byla zamítnuta.
Opakované žádosti o sponzoring jsou vyhodnoceny jako nevyžádaná obchodní sdělení.
Další povinnosti objednatele v rámci webhostingu vycházejí z Všeobecných obchodních
podmínek, umístěných na www.banan.cz.
Objednatel bere na vědomí, že je mu poskytován hosting zdarma a že nemá nárok na
technickou podporu v rozsahu platném pro komerční hosting. Technická podpora je
poskytována v rozsahu běžném pro hosting zdarma.

2. Podmínky pro provoz sponzorovaného webhostingu a domén, umístění bannerů
2.1

Podmínkou pro provoz sponzorovaného webhostingu je registrace, příp. transfer
doménového jména:
2.1.1 V TLD cz k akreditovanému registrátorovi REG-BANAN.
2.1.2 V ostatních TLD k některému ze smluvních partnerů banan s.r.o. .
2.2
Objednatel se zaručuje umístit na stránky banner poskytovatele viditelný při rozlišení
1024x768 px bez nutnosti “scrollování“ obsahu a to na každou stránku, pokud není
individuálně dohodnuto jinak. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o velikosti
banneru, jeho umístění apod. Objednatel nesmí reklamní banner poskytovatele nijak
upravovat.
2.3
Umístění reklamního banneru je povinností objednatele bez dalšího upozornění
poskytovatele. Pokud poskytovatel při kontrole zjistí, že reklamní banner není umístěn, není
umístěn v souladu s pravidly, nebo je jakkoliv upraven, je poskytovatel oprávněn zablokovat
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2.4
2.5

2.6

sponzorovaný hosting a smazat účet, včetně dat. Na tuto skutečnost není poskytovatel
povinen upozorňovat.
Sponzorované stránky nesmí obsahovat bannery a upoutávky na konkurenční společnosti
(poskytující webhosting, správu a registraci domén, nebo související služby).
Reklamní bannery jsou dostupné na http://www.banan.cz/cz/53*banan-manie. Výběr
banneru je v pravomoci objednatele, s výjimkou bannerů: 120 x 45px a 88 x 31px, které jsou
považovány pouze za doplňkové. Umístění jen těchto bannerů se nepovažuje jako splnění
podmínek dle 1.2. Umístění reklamní lišty se považuje za dostatečný způsob umístění
reklamy.
Tyto pravidla jsou směrodatné pro všechny sponzorované hostingy, včetně těch, kterým byl
sponzorovaný hosting poskytnut před datem vzniku těchto pravidel. O změnách
v pravidlech bude poskytovatel objednatele informovat pomocí e-mailu.

3. Závěr
3.1

Tyto pravidla jsou směrodatné pro všechny sponzorované hostingy, včetně těch, kterým byl
sponzorovaný hosting poskytnut před datem vzniku těchto pravidel. O změnách
v pravidlech bude poskytovatel objednatele informovat pomocí e-mailu.

V Ostravě dne 5.5.2009
Michal Kaděra, jednatel spol.
banan s.r.o.
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