Cenník portálu sowo.sk
Tento Cenník tvorí prílohu k Všeobecným Podmienkam používania portálu sowo.sk, a obsahuje výšku
odplaty za služby poskytované prevádzkovateľom portálu za odplatu, platobné podmienky a dodacie
podmienky.

1.

Ceny a obsah služieb

•

Zvýhodňovanie ponuky formou SMS
Zlepšite pozíciu vašej ponuky vo vyhľadávaní a v kategóriách oproti ostatným na 7 dní. Sami si
vyberte, ktoré ponuky chcete zvýhodniť a koľko zaplatíte.
Počet ponúk:

Cena v € / týždeň

11 - 50

5.00

51 - 100

9.50

101 - 250

28.00

251 - 500

35.00

501 - 1000

63.00

nad 1000

100.00

Platba bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry.
Bližší popis služby je upravený tu
•

Zvýhodnený profil
Obdobie 1 mesiac - 7€ | Spôsob Bankový prevod na základe vystavenej faktúry
Obdobie 6 mesiacov - 35€ | Spôsob Bankový prevod na základe vystavenej faktúry
Obdobie 12 mesiacov - 70€ | Spôsob Bankový prevod na základe vystavenej faktúry
Doplnková služba k obdobiu 6 mesiacov:
Navýšenie rozpočtu reklamnej kampani Google
-> Pri objednávaní Zvýhodneného profilu na 6 mesiacov užívateľ môže zadať sumu, ktorá bude
pripočítaná k základnej sumy tohto obdobia a bude použitá na reklamu na google pre podporu
jeho predaja. Podrobnosti o zacielení reklamy sa budú riešiť emailovou komunikáciou, kde sa po
skončení kampani posiela report užívateľovi, aby mohol zhodnotiť, ako reklama dopadla.

Doplnková služba k obdobiu 12 mesiacov:
Navýšenie rozpočtu reklamnej kampani Google
-> Pri objednávaní Zvýhodneného profilu na 12 mesiacov užívateľ môže zadať sumu, ktorá bude
pripočítaná k základnej sumy tohto obdobia a bude použitá na reklamu na google pre podporu
jeho predaja. Podrobnosti o zacielení reklamy sa budú riešiť emailovou komunikáciou, kde sa po
skončení kampani posiela report užívateľovi, aby mohol zhodnotiť, ako reklama dopadla.
Vlastná stránka
--> Pri objednávaní Zvýhodneného profilu na 12 mesiacov užívateľ môže ešte zakliknúť, či chce
vlastnú stránku v hodnote 10€ / mesiac. O túto sumu bude navýšená vystavená faktúra a
užívateľa budeme kontaktovať e-mailovou / telefónnou komunikáciou, aby sme spoločne vybrali
voľnú doménu a následne ju zaregistrovali. Doména môže byť v tvare www.nieco (.sk, .cz, .eu,
.com). Okrem domény získa užívateľ emailovú schránku a taktiež aj jednoduchý systém na
spravovanie jeho stránky.
Bližší popis služby je upravený tu
2.

Platobné podmienky

2.1

2.2

Platba za službu, za ktorú sa uhrádza odplata na základe vystavenej faktúry, sa vykoná
uhradením prostriedkov v prospech účtu uvedeného na faktúre a v lehote uvedenej na faktúre.
Faktúry sú splatné v lehote 14 dní od jej vystavenia.
Účastník zároveň objedaním služby súhlasí, že Prevádzkovateľ mu bude doručovať daňové
doklady služby v elektronickom formáte pdf na e-mailovú adresu uvedenú v jeho profile. Účastník
sa zaväzuje, že žiadnym spôsobom nebude meniť obsah elektronicky zasielaných a
doručovaných daňových dokladov.

3.

Dodacie podmienky

3.1

Prevádzkovateľ dodá službu:
Uhrádzanú na základe vystavenej faktúry momentom zaplatenia a v primeranej lehote po
dohode na ďalších podstatných obsahových častiach služby zo strany.

3.2

Zaplatením sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa.

