Doplnková služba - TOPOVANIE
1. Topovanie inzerátu znamená jeho umiestnenie na popredné pozície v zozname inzerátov a zvýraznenie nápisom TOP!
2. Pod poprednou pozíciou v zozname inzerátov sa rozumie zobrazenie inzerátu na pozícii predchádzajúcej všetkým
ostatným netopovaným inzerátom zobrazených v zoznamoch príslušných kategórií alebo vo výsledkoch jednotlivých,
návštevníkom konkrétne špecifikovaných vyhľadávaní. V prípade viacerých topovaných inzerátov zobrazených naraz v
jednom zozname, rozhoduje o ich poradí dátum a čas aktivácie topovania, resp. parametre vyhľadávania (platí aj pre
viacnásobné topovanie).
3. Služba Topovanie je samostatnou doplnkovou službou a jej aktivácia nie je podmienkou pre využitie možnosti
bezplatného inzerovania nehnuteľností na portály www.inzerciaplus.sk
4. Služba Topovanie je predplatenou službou, ktorej aktivácia je podmienená odoslaním SMS správy v požadovanom
tvare na určené číslo.
4.1. Služba Topovanie sa aktivuje odoslaním spoplatnenej SMS správy s textom IPTOP IDinzerátu na číslo 8877, pričom
IDinzerátu je číslo konkrétneho inzerátu. Čas platnosti topovania inzerátu je 7 dní za každú jednu SMS, t.j. napríklad pri
odoslaní troch SMS bude topovanie inzerátu platné 7 + 7 + 7 = 21 dní.
4.2. Cena spätnej SMS za topovanie inzerátu na 7 dní je 1,50 €.
4.3. Predplatením služby Topovanie sa rozumie automatické predĺženie platnosti tejto služby o ďalších 7 dní a to vždy
pred ukončením aktuálnej platnosti aktivovanej služby a až do času deaktivácie jej predplatenia. Pred každým
automatickým predĺžením platnosti služby bude užívateľovi zaslaná bezplatná SMS správa s upozornením na tento krok
a súčasne v nej bude obsiahnutá aj informácia o spôsobe ako je možné službu deaktivovať.
4.4. Predplatenie Topovania sa deaktivuje odoslaním bezplatnej SMS na číslo 8877 v tvare IPTOP IDinzerátu STOP,
pričom IDinzerátu je číslo konkrétneho inzerátu. Deaktiváciu predplatenia služby Topovanie je možné vykonať najneskôr
24 hodín pred ukončením aktuálnej platnosti aktivovanej služby a len z telefónneho čísla, z ktorého bola služba
aktivovaná. Po odoslaní deaktivačnej SMS bude užívateľovi zaslaná spätná SMS s informáciou o ukončení predplatenia.
4.5. Po ukončení predplatenia služby a uplynutí platnosti aktuálne aktivovanej služby Topovanie sa inzerát automaticky
zaradí medzi netopované a jeho pozícia sa už nebude ďalej zvýhodňovať.
5. SMS službu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35830387.
6. Výpisy a potvrdenia uskutočnených SMS platieb je možne získať na adrese https://www.mypay.sk/vypisy/

