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Všeobecné pravidlá infoSMS systému 

 

 

1. Webová aplikácia infoSMS spoločnosti A SMS je určená pre zasielanie infoSMS do sietí slovenských 

mobilných operátorov.  

 

2. infoSMS sú SMS zasielané prostredníctvom webovej aplikácie na MSISDN (telefónne číslo/čísla) 

partnera A SMS.  

 

3. Partner A SMS má vytvorené vlastné konto, do ktorého získa prístup registráciou a pri prihlásení 

zadaním mena / hesla. Vytvoreniu konta predchádza úspešná registrácia na stránke v sekcií 

Registrácia.  

 

4. infoSMS systém je partnerom spol. Lyoness, preto členovia Lyoness majú možnosť využitia výhod 

členstva (uplatnenie cashback). Zákazník, ktorý bude chcieť využiť výhod členstva (cashback) má so 

spol. Lyoness uzavretú zmluvu o partnerstve, resp. je do systému Lyoness registrovaný.  

 

5. Partner A SMS disponuje preukázateľným súhlasom so zasielaním infoSMS na svoje tel. čísla.  

 

6. Partner A SMS má po registrácií k dispozícií 5 free kreditov, teda má možnosť bezplatne zaslať 5 

SMS; 1 kredit = 1 SMS. Tieto bezplatné SMS je možné odoslať len na telefónne číslo uvedené pri 

registrácií. Ďalšie infoSMS kredity môže partner získať po realizácií objednávky niektorého z balíkov a 

úhrady vygenerovanej objednávky. Kredity pre zasielanie infoSMS budú partnerovi pripísané na 

infoSMS účet v čo najkratšej dobe, avšak najneskôr do 5 pracovných dní od pripísania finančných 

prostriedkov na účet A SMS.  

 

7. Vytvorenie / pridanie adresára  

7.1 Pre vytvorenie / pridanie adresára je potrebné vstúpiť na príslušnú podstránku;  

7.2 Pre vytvorenie / pridanie adresára je potrebné vložiť jeho názov a popis;  

7.3 Do vymedzeného okna vložiť MSISDN (telefónne číslo/čísla) jednotlivých členov vytvoreného 

adresára;  

7.4 Vytvorenie adresára je potrebné uložiť;  

7.5 Pre jednorazové doplnenie MSISDN stačí tel. číslo vpísať pred odoslaním do vymedzeného poľa; 

7.6 Počet adresárov a ich členov je ľubovoľný;  

7.7 Nastavenia je potrebné uložiť;  

 

8. Úprava / zmazanie adresára  

8.1 Funkcia - úprava adresára umožňuje meniť názov a popis adresára;  

8.2 Pridávať a odoberať MSISDN jednotlivých členov adresára;  

8.3 Úplne zmazať adresár;  

8.4 Nastavenia je potrebné uložiť;   

  

9. Zaslanie infoSMS  
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9.1 Pre zaslanie infoSMS musíte zvoliť adresár v štvorčeku pri názve adresára a môžete zvoliť 

odosielateľa správy;  

9.2 Partner si môže určiť vlastného odosielateľa. Vlastný odosielateľ môže mať max. 11 znakov bez 

diakritiky, nesmie mať označenie LYONESS ani nesmie obsahovať urážlivé a nemorálne označenia a 

musí byť v súlade s dobrými mravmi a právnym poriadkom SR. Ak partner nezadá do pola 

„odosielateľ“ žiaden znak alebo uvedie numerické znaky, bude automaticky zvolený odosielateľ INFO. 
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9.3 Do vyhradeného okna je potrebné zadať text, ktorý môže mať maximálne 160 znakov a musí byť 

napísaný bez diakritiky.  

9.4 Po vyplnení polí je potrebné kliknúť na „Odoslať SMS“ a potvrdiť tak odoslanie;  

 

10. Text infoSMS  

10.1 infoSMS môže mať maximálne 160 znakov a text musí byť napísaný bez diakritiky;  

10.2 Text infoSMS zároveň nesmie obsahovať žiadne urážlivé formulácie a musí byť v súlade s 

právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj dobrými mravmi. Za text infoSMS so všetkými 

dôsledkami zodpovedá odosielateľ. InfoSMS odporúčame zasielať v čase pracovných dní a hodín, aby 

neboli pre koncového zákazníka obťažujúce. Info SMS sa zasielajú do sietí slovenských operátorov, ak 

si prajete pokryť aj zahraničných operátorov, prosím, kontaktujte nás na infolinka@asms.sk;  

 

11. Štatistika  

11.1 Užívateľ má v časti ARCHÍV k dispozícií chronologicky zoradené počty a texty zaslaných infoSMS.  

 

12. Záverečné ustanovenia  

12.1 A SMS zabezpečí odoslanie infoSMS na tel. číslo užívateľa do sietí slovenských mobilných 

operátorov, pokiaľ bude predmetný užívateľ dostupný a pokiaľ bude tel. číslo uvedené v správnom 

formáte.  

12.2 A SMS nepreberá žiadnu zodpovednosť za nedoručenie infoSMS zaslanú na zvolené MSISDN 

alebo za oneskorené doručenie SMS.  

12.3 A SMS nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah infoSMS.  

12.4 Partner hradí SMS odoslané zo systému A SMS podľa počítadla A SMS bez ohľadu na stav ich 

doručenia  

12.5 Partner A SMS sa zaväzuje v plnej miere odškodniť A SMS v prípade akýchkoľvek nárokov tretích 

strán voči A SMS z porušenia ich práv, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním služieb podľa týchto 

pravidiel.  

12.6 Partner A SMS sa zaväzuje poskytnúť osloveným zákazníkom možnosť odhlásenia sa z odberu 

infoSMS.  

12.7 A SMS si vyhradzuje právo na úpravu cien za infoSMS.  

12.8 Pokiaľ partner A SMS neuvedie kompletné údaje alebo neuvedie údaje v požadovanom tvare 

infoSMS nebude odoslaná, resp. A SMS nezaručuje jej správne doručenie  
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