Podmienky
Prevádzkovateľom portálu Môjvýpredaj.sk a poskytovateľom služieb je Technoid International s.r.o.,
IČO 44851502 ďalej len prevádzkovateľ.
Podmienky inzercie na Môjvýpredaj.sk upravujú práva a povinnosti používateľov a prevádzkovateľa
pri poskytovaní a využívaní služieb.
Tento portál umožňuje zverejňovať bezplatne inzerciu s rôznym zameraním, ako napríklad rôzne
tovary a služby.
Môjvýpredaj.sk poskytuje bezplatné služby uverejňovania inzerátov. Výnimkou sú spoplatnené
niektoré kategórie alebo doplnkové služby, ktorými si registrovaný užívateľ môže predplatiť alebo
zvýhodniť inzerát. Napríklad Skok, Zvýraznenie inzerátu a iné. Tieto doplnkové služby nie sú
podmienené pri používaní portálu.
Spoplatnené kategórie sú Lekcie a kurzy, Služby a Reality. V kategórie autá sú zdarma 3 inzeráty
a každý ďalší inzerát už je spoplatnený.
Používateľmi tohto portálu je každá fyzická alebo právnická osoba.
Prevádzkovateľ má právo inzerát pozastaviť alebo úplne zmazať, pokiaľ používateľ poruší podmienky
alebo bude inzerát obsahovať nevhodné výrazy, urážky, nevhodnú fotografiu/obrázok alebo bude
v rozpore so zákonom SR bez nároku na vrátenie zostávajúcich prostriedkov, prípadného Skoku či
iných výhod.
Ďalej prevádzkovateľ zastáva iba funkciu sprostredkovateľa medzi predávajúcim a kupujúcim.
Uzavretím internetového obchodu medzi týmito dvoma subjektmi vzniká zmluvný vzťah. A teda
všetku zodpovednosť za celkovú realizáciu a prípadnú vzniknutú reklamáciu nesú daní používatelia.
Prevádzkovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za zneužitie informácií alebo osobných údajov, ktoré
sú uverejnené v inzerátoch. Ani za prípadné škody či zneužitie treťou osobou.
Tento web neručí za platby, ani platby nezariaďuje. Tiež neposkytuje žiadne záruky za predávané
položky, dopravu, úschovu, a neposkytuje "ochranu kupujúceho" alebo "certifikáciu predávajúcich“.
Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku.
Na internetovom portáli Môjvýpredaj.sk je zakázané uverejňovať:
a. Podvodné inzeráty
b. Erotické inzeráty, zákaz ponúkať rôzne livechaty, ponuky práce spoločníčok, tanečníc
v nočných baroch a pod.
c. Inzeráty propagujúce chudnutie
d. Duplicitovať inzeráty, teda uverejňovať rovnaký inzerát dva alebo viac krát
e. Tabakové výrobky a alkohol
f. Ponúkať služby vyrobenia falzifikátov, podvodných dokladov, bločkov, faktúr alebo
uverejňovať podozrivé inzeráty

g. Propagácie firiem či vlastných webstránok
h. Práca, ktorá vyžaduje poplatok vopred alebo podozrenie na rýchle obohatenie sa
i. Inzeráty, ktoré môžu propagovať rasizmus, diskrimináciu, násilie alebo sexuálne obťažovanie,
politickú či náboženskú neznášanlivosť
j. Fotografie, ktoré majú erotický charakter alebo sú vulgárne, obsahujú urážlivé gestá alebo
obsahujú intímnu časť ľudského tela
k. Inzeráty, ktoré ponúkajú rôzne nebezpečné produkty ako sú pyrotechnika, výbušniny, zbrane
a pod.
Pri využívaní služieb portálu Môjvýpredaj.sk dáva používateľ súhlas s podmienkami používania. To
znamená, že pred každým uverejnením inzerátu zadáva súhlas s podmienkami portálu
Môjvýpredaj.sk.
Pridávanie inzerátov do niektorých kategórií je spoplatnené. Sú to konkrétne kategórie Lekcie
a kurzy, Služby a Reality. Kategória Autá sú spoplatnené až pridaním štvrtého inzerátu. Prvé tri
inzeráty sú zdarma. Spoplatnené sú poplatkom, ktorý si používateľ môže zaplatiť buď
prostredníctvom SMS, cez PayPal alebo skrz peňaženku, ktorá slúži na využívanie doplnkových služieb
alebo na spoplatnené kategórie. Registrovaný používateľ si môže vo svojom profile zakúpiť členstvo,
v ktorom má množstvo zliav a výhod.
Každý používateľ, ktorý sa registruje na portáli Môjvýpredaj.sk dostane 2 EURÁ, ktoré môže využiť na
doplnkové služby alebo spoplatnené inzeráty.
Cena za spoplatnenie inzerátu na 45 dní v kategórii Služby je 1.40 eur, v kategórii Lekcie a kurzy 3
eurá a v kategórii Reality 2,50 eur. Kategória autá je spoplatnená po troch inzerátoch sumou 2 eurá.
Pred vypršaním danej lehoty obdrží používateľ email, v ktorom bude oboznámený o blížiacom sa
skončení inzerátu. Na základe toho si môže používateľ predlžiť lehotu na uverejnenie inzerátu alebo
využiť doplnkovú službu na iné výhody.
Každý inzerát od pridania je uverejnený po dobu 45 dní. 2 Dni pred vypršaním expirácie inzerátu
obdrží používateľ email, v ktorom bude informovaný o blížiacom sa vymazaní inzerátu.
Všetky prostriedky v peňaženke, musia byť využité iba na tomto portály, a zároveň používateľ
nemôže vyžadovať späť peniaze, ktorými si doplnil peňaženku.
Ak sa inzerent rozhodne vymazať inzerát, môže svoje zvyšné prostriedky v peňaženke využiť na služby
pre ďalšie pridané inzeráty.
Ak sa inzerent rozhodne vymazať svoje konto a celý svoj profil, automaticky mu všetky prostriedky v
peňaženke prepadnú a nebude možnosť ich využiť na prípadný nový profil.
Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne.
Ak je inzerát zvýhodnený (používateľ si zakúpil prémium, balík 3-v-1 alebo zvýraznenie) a blíži sa doba
expirácie, bude inzerát automaticky predĺžený o dobu platnosti zvýhodnenia. Inzerát sa teda
nezmaže, kým je zvýhodnený.
Doplnkové služby ako Skok, Prémium, Zvýraznenie a balík 3-v-1 majú trvanie 8 dní od zvýhodnenia
inzerátu.

Doplnkové služby si môžete po vypršaní platnosti predlžiť alebo zaplatiť na viac dní. Napríklad ak si
chcete inzerát zvýhodniť na dlhšie ako 8 dní, zadáte 2x prémium, čiže budete mať prémium na 16 dní.
Ak chcete na dlhšie, tak dáte prémium 3x a budete mať prémium na 24 dní atď. Čiže sa vám vždy
predĺži o 8 dní. A rovnako to funguje aj s ostatnými zvýhodneniami.
Doplnkové služby, ktoré používateľ môže využiť na portáli Môjvýpredaj.sk sú Skok, Zvýraznenie,
Prémium balíček a 3v1 balíček. Skok znamená umiestnenie inzerátu na prvú pozíciu v kategórií.
Efektívnejšia a lacnejšia verzia topovania inzerátu. Týmto spôsobom bude Váš inzerát stále na očiach.
Zvýraznenie zvýrazní inzerát a pritiahne viac zvedavcov. Kombinácia zvýraznenia s občasným skokom
na prvú pozíciu je zárukou úspešného inzerovania. Prémiový inzerát má zlaté zvýraznenie, neznižuje
svoju pozíciu, má vlastné umiestnenie v kategórií, zobrazuje sa na hlavnej stránke a v každej
kategórii. Balík 3v1 kombinuje výhody prémium, zvýraznenia a skoku. Ako bonus po celú dobu
platnosti bude Váš inzerát umiestňovaný na prvú pozíciu každých 24 hodín.
Každý registrovaný užívateľ si nájde v profile peňaženku, ktorú si môže dopĺňať. Tá slúži na
minimalizovanie poplatkov za bankové či sms služby. Stačí doplniť peňaženku prostredníctvom PayPal
alebo SMS platbou a môžete Vaše inzeráty zvýhodňovať pohodlnejšie. Používaním peňaženky získate
množstvo výhod, bonusov a zliav.
Vo svojom profile si registrovaní užívatelia môžu zakúpiť aj členstvo, ktoré im poskytne rôzne zľavy
na zvýhodnenie inzerátov. Zľavy sú poskytované v závislosti od výšky členstva, ktoré si používateľ
zakúpi.
Veľkou výhodou, ktorú poskytuje portál Môjvýpredaj.sk sú správy, ktoré si medzi sebou posielať
registrovaní užívatelia. Slúžia hlavne na kontaktovanie inzerenta druhou osobou, ktorá má záujem
o produkt inzerenta. Zjednoduší to komunikáciu a umožní rýchlejšie spojenie medzi predávajúcim
a kupujúcim.
Správy nesmú mať urážlivý alebo vulgárny charakter. Nesmú očierňovať ani nijak ponižovať
predávajúceho alebo kupujúceho. Ak je inzerent obťažovaný takýmito správami neželanou osobou,
môže ho zablokovať, a tým aj znemožniť v ďalšej konverzácii.
Používateľ sa zaväzuje, že činnosť, ktorú vykonáva na portály a inzeráty, ktoré pridáva sú v súlade
s podmienkami.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť alebo upravovať služby na Môjvýpredaj.sk, a to bez
súhlasu používateľa a bez predchádzajúceho upozornenia.
Podmienky nadobúdajú platnosť v okamihu uverejnenia inzerátu a to súhlasom používateľa. Zároveň
si prevádzkovateľ vyhradzuje právo meniť tieto podmienky na skvalitnenie služieb.

Cenník doplnkových služieb a spoplatnených kategórií.
Cenník doplnkových služieb
Skok
Zvýraznenie
8 dní
Prémium balíček
8 dní
3v1 balíček
8 dní

0,5 eur
1 euro
4 eurá
7 eurá

Cenník spoplatnených kategóií
Lekcie a kurzy
45 dní
3 eurá
Služby
45 dní
1,40 eur
Reality
45 dní
2,50 eur
Autá
45 dní
3 inzeráty zdarma a ďalší už 2 eurá
Cenník doplnkových služieb pre tieto kategórie
Skok
8 dní
1,20 eur
Zvýraznenie
8 dní
1,80 eur
Lekcie a kurzy
Prémium balíček
8 dní
4,70 eur
3v1 balíček
8 dní
14 eur
Skok
8 dní
0,80 eur
Zvýraznenie
8 dní
1,40 eur
Služby
Prémium balíček
8 dní
4,30 eur
3v1 balíček
8 dní
10 eur
Skok
8 dní
1 euro
Zvýraznenie
8 dní
1,60 eur
Reality
Prémium balíček
8 dní
4,60 eur
3v1 balíček
8 dní
12 eur
Autá
Platí všeobecný cenník doplnkových služieb

