Zmluvné podmienky používania schránky elektronickej pošty pod
službou Zoner inMail
Prečítajte si prosím nasledujúce zmluvné podmienky. Pre používanie Zoner inMail je nutné s týmito
podmienkami súhlasiť!

1. Zmluvné strany
ZONER, s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava
(ďalej len Poskytovateľ)
a
Používateľ

2. Predmet zmluvných podmienok
Predmetom zmluvných podmienok je vymedzenie vzťahov Poskytovateľa a Používateľa pri poskytovaní a
prevádzkovaní služby Zoner inMail, ďalej len Služby.

3. Definícia
Poskytovaním Služby sa rozumie prevádzka poštového serveru na sieti Internet, na ktorom si Používateľ
môže zriadiť vlastnú schránku elektronickej pošty, prihlasovať sa k tejto schránke, odosielať z nej elektronickú
poštu, prijímať na nej elektronickú poštu, čítať správy elektronickej pošty a presmerovávať správy elektronickej
pošty na iné schránky elektronickej pošty v sieti Internet.

4. Názov schránky
Schránka Používateľa je zriadená v rámci domény inMail.sk, takže používateľ si môže zvoliť názov v tvare
niečo@inMail.sk. Časť pred znakom @ nesmie obsahovať neslušné výrazy, výrazy, ktoré sa nezlučujú s
etikou používania Internetu a výrazy, ktoré nejako nekorešpondujú s Použivateľom, alebo názov, ktorý je

registrovanou ochrannou značkou iného subjektu. V prípade, že požadovaný názov schránky je už obsadený,
musí si používateľ zvoliť iný názov.

5. Registrácia schránky
Registráciou schránky sa registrant stáva Používateľom Služby. Odosielaním pokynu k registrácii schránky
vyslovuje Používateľ súhlas so zmluvnými podmienkami prevádzky Služby. Používateľ zároveň súhlasí, že
Poskytovateľ môže využiť údaje, ktoré Používateľ poskytol pri registrácii schránky, iba ku statistickým účelom.

6. Zaistenie prevádzky
Pokiaľ to technické možnosti dovolia, je Poskytovateľ povinný zaistiť prevádzku Služby 24 hodin denne.

7. Je zakázané
Používateľ nesmie Službu využiť k rozposielaniu správ, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi, sú neslušné a
ktoré sú hromadnými nevyžiadanými ponukami (spamy). Používateľ nesmie poskytnúť Službu tretej osobe za
úhradu alebo akúkoľvek inú recipročnú výhodu. Používateľ nesmie skúšať prihlásiť sa k využitiu Služby ako
iná osoba, ktorá by mohla využívať Službu. Používateľ nesmie skúšať narušiť stabilitu prevádzky služby alebo
robiť také činnosti na serveri služby, ktoré nesúvisia s využívaním Služby.

8. Strata hesla
Prevádzkovateľ zásadne nezdieľa Používateľovi ani iným subjektom heslo pre prístup k využitiu Služby.
Používateľovi môže byť vymenené heslo pre prístup ku svojej schránke, pokiaľ odpovie na kontrolnú otázku
podľa údajov, ktoré zadal pri registrácii Služby.

9. "Mŕtvy účet"
Poskytovateľ môže ukončiť poskytovanie Služby zmazaním schránky, pokiaľ nebola využitá po dobu dlhšiu
ako jeden rok alebo pokiaľ nebola použitá jeden mesiac po svojom zriadení.

10. Odoslanie správ
Poskytovateľ môže zasielať správy do schránky Používateľa.

11. Automatický podpis
Každá správa, ktorá je odoslaná prostredníctvom Služby, môže byť vybavená automatickým podpisom
majúcim vzťah k Službe.

12. Porušenie zmluvných podmienok
V prípade porušenia zmluvných podmienok môže Poskytovateľ okamžite ukončiť prevádzku schránky
Použivateľa a vymazať jej obsah bez nároku na náhradu.

13. Ostatné dojednania
Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky na prevádzku Služby. Použivateľ nemôže na Poskytovateľa
nárokovať žiadne nároky na náhradu škody vzniknutú v súvislosti s používaním Služby, chybou obsluhy alebo
s prípadnými závadami v jej prevádzke. Poskytovateľ môže kedykoľvek zmeniť podmienky prevádzky služby
alebo ju bez nároku na náhradu zrušiť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

