verzia 201505
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti VNET a.s. na poskytovanie služby
VNET Správa zariadení

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1

Spoločnosť VNET a.s., so sídlom nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35 845 007, zapísaná v obchodnom
obchodno registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 3916/B, je spoločnosťou zriadenou podľa práva Slovenskej
republiky so sídlom na území Slovenskej republiky.

1.2

Účastník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá so spoločnosťou VNET uzavrela
uzavrela Zmluvu (ďalej len "Účastník"), čím
Účastník akceptoval tieto "Všeobecné
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
osti VNET a.s. na poskytovanie služby VNET Správa
zariadení" (ďalej len "Podmienky")
") ako neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorou je Účastník odo dňa podpisu Zmluvy
Zm
viazaný.

1.3

Podpisom Zmluvy vznikol medzi spoločnosťou VNET a.s. a Účastníkom právny vzťah, ktorého obsah je vymedzený
Zmluvou, týmito Podmienkami ako neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy,
Zmluvy Cenníkom, Preberacím protokolom (viď nižšie) a
príslušnými právnymi
mi predpismi Slovenskej republiky.

1.4

V prípade rozporu medzi Zmluvou a týmito Podmienkami, platia ustanovenia Zmluvy, ktoré majú prednosť pred
ustanoveniami týchto Podmienok. Prípadná zmena týchto Podmienok sa nedotýka obsahu Zmluvy.

1.5

V prípade rozporu
oru medzi údajmi uvedenými v Preberacom protokole a týmito Podmienkami, majú prednosť údaje uvedené v
Preberacom protokole.

1.6

Zvláštne ustanovenia Podmienok majú prednosť pred Všeobecnými ustanoveniami Podmienok.

Článok II
Vymedzenie pojmov
2.1

Pre účely
čely Zmluvy a týchto Podmienok sa definujú nižšie uvedené pojmy nasledovným spôsobom:
"Akcia"

je dočasné zníženie cien služieb poskytovaných Dodávateľom s cieľom získať nových zákazníkov.

"Ceny jednotky
ednotky po vyčerpaní Paušálu"
Paušálu je cena jednotky uvedená v Zmluve,
mluve, príp. v Preberacom protokole.
"Dcérska
Dcérska spoločnosť Dodávateľa"
Dodávateľa je spoločnosť, v ktorej má Dodávateľ majetkovú účasť vo forme vlastníctva
obchodného podielu alebo akcií, a to bez ohľadu na výšku tejto majetkovej účasti, ako aj každá spoločnosť,
voči ktorej je Dodávateľ v pozícii ovládajúcej osoby v zmysle § 66a Obchodného zákonníka.
zákonníka
"Dni pracovného voľna" - sú soboty, nedele a štátne sviatky Slovenskej republiky, pričom za Deň pracovného voľna sa
považuje
važuje čas od 0:00 do 23:59 príslušného Dňa pracovného
pracovné voľna.
"Dodávateľ"

je spoločnosť VNET a.s., so sídlom nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35 845 007, zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava
Bratislava I, oddiel: Sa, vl.č. 3916/B.
3916/B

"Inštalácia"

je služba inštalácie Požadovaného softwaru na Počítač Účastníka na základe vyplneného
vypl
a podpísaného
Objednávkového formulára na inštaláciu softwaru.
softwaru

"Kontaktná adresa Dodávateľa"" je nasledujúca adresa Dodávateľa: Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, Slovenská
republika,, príp. iná adresa
adresa zapísaná v Obchodnom registri Dodávateľa ako adresa jeho sídla.

1

"Kontaktná adresa Účastníka" je adresa Účastníka uvedená
uv
v Záhlaví Zmluvy,, prípadne iná adresa Účastníka, o ktorej
Účastník písomne informoval Dodávateľa na Kontaktnej adrese Dodávateľa s výslovným uvedením
skutočnosti, že ide o novú adresu Účastníka pre účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
strán
"
"vnet@vnet.eu
vnet@vnet.eu", alebo iná emailová adresa
"Kontaktný email Dodávateľa" je emailová adresa Dodávateľa "vnet@vnet.sk",
Dodávateľa uvedená v záhlaví
záh
Zmluvy,, prípadne emailová adresa Dodávateľa, o ktorej Dodávateľ
informoval Účastníka, a to buď písomne, alebo zverejnením novej kontaktnej adresy pre účely doručovania
na Webovej stránke VNET.
"Kontaktný email Účastníka" je emailová adresa Účastníka uvedená v záhlaví Zmluvy, prípadne iná emailová adresa
Účastníka, o ktorej Účastník písomne informoval Dodávateľa s výslovným uvedením skutočnosti, že ide o
novú emailovú adresu Účastníka pre účely elektronickej komunikácie Zmluvných strán.
"Obchodný zákonník"

je zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, v platnom znení.

"Objednávkový formulár"" je písomný objednávkový formulár, resp. iný písomná objednávka, na inštaláciu v ňom
uvedeného softwaru (tj. Požadovaného softwaru) na Počítač Účastníka, a v ktorom Účastník špecifikuje
najmä Počítač Účastníka a Požadovaný software, ktorý má byť Dodávateľom na Počítač Účastníka
inštalovaný; Objednávkový formulár podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami predstavuje Zmluvu v
zmysle týchto Podmienok.
"Odmena"

je Paušálny poplatok a Osobitný poplatok a iné platby, ktoré je Účastník povinný platiť Dodávateľovi na
základe Zmluvy; za Odmenu sa považuje aj odmena za poskytnutie služby Inštalácie, ktorej výška je
uvedená v Cenníku ako súčasťou Zmluvy, príp. je dohodnutá v Objednávkovom
ávkovom formulári.
formulári

"Osobitné požiadavky"" sú požiadavky Účastníka na výkon Zásahov do Zariadenia, ktoré nie sú uvedené v Zmluve, resp. v
Preberacom protokole, ale ktorých výkon si Účastník vyžiada od Dodávateľa na základe osobitne prijatej
požiadavky (objednávky)
dnávky) Účastníka spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach.
"osobné údaje"" sú osobné údaje definované v § 4 ZOOÚ.
"Paušálny poplatok"" je cena uvedená v Špecifikácii služby.
"Počet Predplatených jednotiek"" je počet jednotiek
ednotiek zahrnutých v mesačnom paušále uvedený
u
v Zmluve, príp. v
Preberacom protokole.
"Počítač Účastníka"" je počítač ako hardwarové zariadenie uvedené v Objednávkovom formulári, na ktorom má Dodávateľ
vykonať službu Inštalácie.
požiad
"Požiadavky Účastníka"" sú Pravidelné požiadavky a Osobitné požiadavky.
"Pravidelné požiadavky"" sú požiadavky Účastníka na výkon Zásahov do Zariadenia, ktoré sú uvedené v Špecifikácii služby,
príp. v Preberacom protokole.
"Preberací protokol"
je písomný protokol, ktorý bol spísaný a podpísaný Zmluvnými stranami pri uzavretí
uza
Zmluvy, a
ktorý obsahuje bližšiu špecifikáciu Služby týkajúcu sa Zariadenia, prípadne ďalšie písomné protokoly
uzatvorené medzi Zmluvnými stranami po podpise Zmluvy pri odovzdaní produktu či služby Účastníkovi
súvisiacej so Zmluvou.
Zmluvou
"Skupina VNET" sú nasledujúce spoločnosti:
- všetky Dcérske spoločnosti Dodávateľa,
- všetky spoločnosti, v ktorých má Dodávateľ priamu alebo nepriamu majetkovú účasť bez ohľadu na
výšku tejto majetkovej účasti; za nepriamu majetkovú účasť Dodávateľa sa rozumie majetková
majetk
účasť
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Dcérskych spoločností Dodávateľa alebo ich dcérskych alebo ovládaných spoločností v zmysle § 66a
Obchodného zákonníka na príslušnej spoločnosti,
- všetky spoločnosti, voči ktorým je Dodávateľ v pozícii ovládanej osoby v zmysle § 66a Obchodného
zákonníka.
"SLA"

je časový termín uvedený v Špecifikácii služby, príp. v Preberacom protokole.

"Služba"

je služba poskytovaná Dodávateľom Účastníkovi na základe Zmluvy a týchto Podmienok spočívajúca v
správe Zariadenia v rozsahu "SPRÁVA" alebo "DOHĹAD" podľa Špecifikácie služby a vo výkone
Zásahov do Zariadenia na základe Požiadaviek Účastníka.

"SPAM"

je nevyžiadaná elektronická správa (email), ktorá bola doručená do elektronickej schránky bez
predchádzajúceho súhlasu majiteľa elektronickej schránky

"Subdodávateľ"" je fyzická alebo právnická osoba odlišná od Dodávateľa alebo Účastníka, ktorá je na základe písomnej
zmluvy uzatvorenej s Dodávateľom zmocnená a oprávnená vykonať Zásah do Zariadenia, resp. vykonať
Službu, príp. jej časť, za Dodávateľa.
"Špecifikácia služby"
je úvodná časť Zmluvy, ktorá obsahuje bližšie náležitosti poskytovanej Služby, ako napr. druh
poskytovanej služby, cenu a iné parametre poskytovanej služby.
"VNET"

je Dodávateľ.

"Všeobecné
Všeobecné ustanovenia Podmienok"
Podmienok sú ustanovenia týchto Podmienok,
dmienok, ktoré nie sú Zvláštnymi ustanoveniami
Podmienok.
"Webová stránka VNET" je webová stránka spoločnosti VNET umiestnená na adrese "www.vnet.sk".
"Zákon"

je zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších právnych predpisov.
predpisov

"Zariadenie"

je hardware a software sprístupnený Účastníkom Dodávateľovi pre účely výkonu predmetu Zmluvy, ktorý
je bližšie špecifikovaný v Preberacom protokole, príp. v Zmluve.

"Zásah do Zariadenia"" je zásah do hardwarového a softwarového vybavenia Zariadenia,
Zariadenia, ktorý je špecifikovaný v
Preberacom protokole, príp. v Zmluve (Pravidelné požiadavky), alebo ktorý si Účastník vyžiada (Osobitné
požiadavky), a ktorý v rámci poskytovania Služby na základe Zmluvy vykonáva Dodávateľ.
"Závadné informácie" počítačové
vé vírusy; informácie získané v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo
iného štátu; informácie obsahujúce dáta (tj. texty, obrázky, videá, zvukové záznamy, atď.), ktoré svojim
obsahom odporujú právnemu poriadku Slovenskej republiky alebo iného
in
štátu, sú obscénne, hrubo
poškodzujúce dobré mravy, neoprávnene zasahujú do autorského práva alebo duševného vlastníctva tretích
osôb, atď.
"ZKR"

je zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
platnom znení.

"Zmluva"

je písomná zmluva o správe zariadení uzavretá medzi Zmluvnými stranami, príp. Objednávkový formulár
pre službu Inštalácie podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami; súčasťou Zmluvy sú
s tieto Podmienky a
Cenník.

"Zmluvné strany" sú Dodávateľľ a Účastník.
"ZOOÚ"

je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších právnych predpisov.
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"Zúčtovacie obdobie"" je kalendárny mesiac, ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak.
tanovenia Podmienok"
Podmienok" sú ustanovenia článku XXII. týchto Podmienok; majú prednosť pred Všeobecnými
"Zvláštne ustanovenia
ustanoveniami Podmienok.

Článok III.
Špecifikácia poskytovaných služieb
3.1

Pokiaľ v Zmluve alebo týchto Podmienkach nie je uvedené inak, je Dodávateľ povinný
povinný po dobu účinnosti Zmluvy
poskytovať Účastníkovi Službu podľa Zmluvy a týchto Podmienok; Služba sa poskytuje v rozsahu "SPRÁVA" alebo
"DOHĽAD" podľa Špecifikácie služby, pričom podmienky poskytovania Služby v príslušnom rozsahu sú špecifikované ďalej
v týchto Podmienkach.

3.2

V prípade poskytovania
tovania služby Inštalácie na základe Objednávkového formulára podpísaného obidvomi Zmluvnými
stranami, sa Dodávateľ zaväzuje k inštalácii Požadovaného softwaru na Počítač Účastníka

3.2

Poskytovanie Služby a služby Inštalácie
nštalácie podľa Zmluvy nie je činnosťou, na ktorú sa vzťahuje Zákon.

Článok IV.
Poskytovani
oskytovanie Služby v rozsahu "SPRÁVA"
4.1

V prípade, že Služba podľa Špecifikácie
pecifikácie služby spočíva v poskytovaní služby v rozsahu "SPRÁVA
SPRÁVA" (ďalej len Služba typu
"SPRÁVA"), bude
ude Dodávateľ disponovať tzv. administrátorským prístupom k Zariadeniu a všetkému softwarovému
vybaveniu na ňom umiestneným,, ktorý bude Dodávateľa oprávňovať ku všetkým a akýmkoľvek Zásahom do Zariadenia a
softwaru na ňom umiestneným bez predchádzajúceho, resp. dodatočného, súhlasu Účastníka.

4.2

Účastník bude v prípade Služby typu "SPRÁVA" disponovať len tzv. užívateľským prístupom k Zariadeniu a softwaru na
ňom umiestneným. Užívateľský prístup nebude Účastníka oprávňovať k výkonu akýchkoľvek Zásahov do Zariadenia.

4.3

V prípade, ak to je potrebné pre účely plnenia predmetu Zmluvy, je Účastník je povinný pri Službe
Služb typu "SPRÁVA" umožniť
Dodávateľovi administrátorský prístup k Zariadeniu po celú dobu účinnosti Zmluvy. Po dobu, po ktorú by Účastník neplnil
povinnosť podľa predchádzajúcej vety a Dodávateľ nebude mať umožnený administrátorský prístup k Zariadeniu z dôvodu
na strane Účastníka, Dodávateľ nemusí po túto dobu vykonávať Službu a nemôže sa dostať do omeškania s plnením
akejkoľvek povinnosti podľa tejto
ejto Zmluvy; to nemá vplyv na povinnosť Účastníka platiť Dodávateľovi Odmenu aj za
predmetné obdobie.

4.4

V prípade Služby typu "SPRÁVA" sa Dodávateľ zaväzuje uspokojiť Požiadavky Účastníka dohodnutým spôsobom v lehote
uvedenej v SLA.

Článok V.
Špecifi
Špecifikácia
poskytovania Služby "DOHĽAD"
5.1

V prípade, Služba podľa Špecifikácie služby spočíva v poskytovaní služby "DOHĽAD
"DOHĽAD" (ďalej len Služba typu
"DOHĽAD"),, budú Dodávateľ aj Účastník disponovať administrátorským prístupom k Zariadeniu a softwaru na ňom
umiestneným a obidve Zmluvné
mluvné strany tak budú oprávnené vykonávať Zásahy do Zariadenia.

5.2

V prípade, ak to je potrebné pre účely plnenia predmetu Zmluvy, je Účastník je povinný pri Službe typu "DOHĽAD"
umožniť Dodávateľovi administrátorský prístup k Zariadeniu
Zariadeniu po celú dobu účinnosti Zmluvy. Po dobu, po ktorú by Účastník
neplnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety a Dodávateľ nebude mať umožnený administrátorský prístup k Zariadeniu z

4

dôvodu na strane Účastníka, Dodávateľ nemusí po túto dobu vykonávať Službu a nemôže sa dostať do omeškania s plnením
akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy; to nemá vplyv na povinnosť Účastníka platiť Dodávateľovi Odmenu aj za
predmetné obdobie.
5.3

Pri Službe typu "DOHĽAD" sa Dodávateľ zaväzuje vyvinúť úsilie, ktoré je možné od neho rozumne očakávať, k tomu, aby
Požiadavky Účastníka boli uspokojené v lehote podľa SLA.
SLA

5.4

Dodávateľ však nie je v prípade Služby typu "DOHLAD" povinný uspokojiť (resp. vyriešiť) Požiadavky Účastníka, či už v
lehote podľa SLA alebo neskôr. Dodávateľ
Dodávateľ pri Službe typu "DOHĽAD" nezodpovedá Účastníkovi za uspokojenie
Požiadaviek Účastníka ani za riadne fungovanie Zariadenia a softwaru na ňom umiestnenom..

Článok VI.
Ďalšie práva a povinnosti Dodávateľa
6.1

Dodávateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o správe zariadenia s každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá o to
požiada. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie zmluvyy o správe zariadenia s ktoroukoľvek osobou na
základe vlastného uváženia.

6.2.

Dodávateľ je povinný si viesť o vykonaných
vykon
Zásahoch do Zariadenia v písomnej alebo elektronickej forme evidenciu, ktorá
bude obsahovať najmenej nasledujúce údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

dátum a čas výkonu Zásahu do Zariadenia
identifikácia Účastníka
identifikácia Zariadenia,, na ktorom bol vykonaný Zásah do Zariadenia
Zariade
charakteristika a krátky popis vykonaného Zásahu do Zariadenia
výsledok vykonaného Zásahu do Zariadenia
podpis osoby vykonávajúcej za Dodávateľa Zásah do Zariadenia

(ďalej len "evidencia
evidencia Zásahov do Zariadenia").
Zariadenia
6.3

Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť
etnuť Účastníkovi nahliadnutie či sprístupnenie evidencie do Zásahov do Zariadenia.

6.4

Dodávateľ je oprávnený za účelom vykonania Zásahu do Zariadenia,
Zariadenia resp. výkonu Služby,
Služby zmocniť k týmto činnostiam
Subdodávateľa,, a to písomnou zmluvou; k tomuto dáva Účastník
Účastník podpisom Zmluvy svoj súhlas. Pokiaľ v týchto
Podmienkach nie je uvedené inak, Dodávateľ nie je povinný informovať Účastníka o výkone Služby prostredníctvom
Subdodávateľa. Za riadne a včasné vykonanie výkonu Služby však Dodávateľ zodpovedá Účastníkovi
Účastníkov tak, ako keby Službu
poskytoval sám.

6.5

Dodávateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby, príp. prerušiť poskytovanie Služby, bez toho, aby sa dostal do
omeškania, v prípade, že voči Účastníkovi eviduje pohľadávky po splatnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo pohľadávky po
splatnosti vyplývajúceho z akéhokoľvek iného zmluvného vzťahu s Účastníkom, a to bez ohľadu na výšku a povahu takýchto
pohľadávok.

6.6

Dodávateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby, príp. prerušiť poskytovanie Služby, bez toho, aby sa dostal do
omeškania, v prípade, že voči Účastníkovi eviduje pohľadávky po splatnosti ktorákoľvek z Dcérskych spoločností Dodávateľa
alebo ktorákoľvek spoločnosť zo Skupiny VNET, a to bez ohľadu na výšku a povahu takýchto pohľadávok.

6.7.

Okrem ustanovení bodov 6.5. a 6.6 tohto článku, Dodávateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby, príp. prerušiť
poskytovanie Služby, bez toho, aby sa dostal do omeškania, aj v nasledujúcich prípadoch:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

závažné porušenie zmluvnej alebo zákonnej povinnosti zo strany Účastníka,
opakované porušenie zmluvnej alebo zákonnej povinnosti zo strany Účastníka,
zabráneniuu šírenia Závadných informácií
informá a SPAMu zo Zariadenia,
dôvodneného podozrenia, že Zariadenie je využívané k činnosti, ktorá je zakázaná právnymi predpismi Slovenskej
Slo
republiky alebo iného štátu,
dôvodného podozrenia, že ktorékoľvek z vyhlásení Účastníka podľa bodu 7.4 týchto Podmienok je nepravdivé,
tretia osoba uplatňuje voči Zariadeniu právo nezlučiteľné s výkonom predmetu Zmluvy, najmä tretia osoba požaduje
vydanie Zariadenia z dôvodu vlastníckeho práva, a pod.
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6.8

Prerušenie poskytovania Služby zo strany Dodávateľa podľa bodov 6.5 až 6.7 tohto článku nemá vplyv na povinnosť
Účastníka platiť Odmenu, vrátane povinnosti platiť Dodávateľovi Paušálny poplatok aj po dobu takéhoto prerušenia
poskytovania Služby. Po dobu prerušenia poskytovania Služby podľa bodov 6.5 až 6.7 tohto článku sa Dodávateľ nemôže
dostať do omeškania s plnením akejkoľvek povinnosti podľa Zmluvy alebo Podmienok.

6.9

Dodávateľ je povinný uskutočniť
utočniť úkon podľa Osobitnej požiadavky v prípade, ak je Osobitná požiadavka Dodávateľovi
riadne doručená, dostatočne určitá a špecifikovaná tak, že nevzbudzuje pochyby o povahe a mieste výkonu požadovaného
úkonu. Ak Osobitná požiadavka nie je dostatočne určitá,
určitá, je Dodávateľ oprávnený si od Účastníka vyžiadať doplňujúce
informácie potrebné k uskutočneniu príslušného úkonu; do doby dostatočného určenia požadovaného úkonu nie je
Dodávateľ povinný úkon uskutočniť
Článok VII.
Ďalšie práva a povinnosti Účastníka

7.1

Účastník sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k tomu, aby Dodávateľ mohol riadne a včas plniť
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a Podmienok,
Podmienok a to najmä:
a)
b)
c)

v prípade, že k výkonu Zásahu do Zariadenia je potrebný fyzický prístup k Zariadeniu, zabezpečiť Dodávateľovi
prístup k Zariadeniu po dobu výkonu Zásahu do Zariadeniu potrebnú k riadnemu splneniu záväzku Dodávateľa,
zabezpečiť Dodávateľovi nepretržitý diaľkový prístup k Zariadeniu po dobu účinnosti Zmluvy,
zabezpečiť Dodávateľovi
ľovi tzv. administrátorsky prístup k Zariadeniu
Zar
niu po dobu účinnosti Zmluvy.

7.2

Pokiaľ v Zmluve, Podmienkach alebo z povahy veci nevyplýva inak, povinnosť súčinnosti Účastníka sa vzťahuje aj voči
Subdodávateľovi Dodávateľa.

7.3

Účastník sa zaväzuje platiť Dodávateľovi riadne a včas Odmenu za poskytovanie Služby vo výške a spôsobom dohodnutým v
Zmluve a Podmienkach.

7.4

Účastník vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy:
a)
b)
c)
d)
e)

má k Zariadeniu právo, ktoré ho oprávňuje so Zariadením nakladať podľa tejto Zmluvy,
nie je v úpadku, platobne neschopný alebo predlžený, v zmysle § 3 ZKR, že na neho nebolo vyhlásené konkurzné
alebo reštrukturalizačné konanie podľa ZKR,
osoba podpisujúca Zmluvu za Účastníka je osobou oprávnenou za Účastníka túto Zmluvu uzavrieť, či už na základe
základ
zákonného oprávnenia štatutárneho orgánu alebo písomného poverenia zamestnanca,
disponuje všetkými autorskými právami a licenciami k softwaru umiestnenom na Zariadení, ktoré sú požadované
právnymi predpismi Slovenskej republiky, príp. iných štátov, a to vrátane licencie k tomu, aby bol Dodávateľ
oprávnený k tzv. administratívnemu prístupu do Zariadenia a výkonu Zásahov do Zariadenia podľa Zmluvy,
Zmluvy
všetok software umiestnený na Zariadení je legálny a Účastník je jeho oprávneným vlastníkom, resp. užívateľom.

7.5

Účastník sa zaväzuje, že všetky skutočnosti, ktoré sú uvedené vo vyhlásení Účastníka podľa bodu 7.4 tohto článku, budú
platné a pravdivé po celú dobu účinnosti tejto Zmluvy.

7.6

Účastník sa zaväzuje, že Zariadenie nebude využívať
využ
k šíreniu Závadných informácií, SPAMu,
SPAMu alebo k akejkoľvek činnosti,
ktorá je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo iného štátu.
štátu
Článok VIII.
Cena za Služby

8.1

Cena za Služby, ktoré Dodávateľ poskytol Účastníkovi v Zúčtovacom období,
období závisí od celkového
celkovéh počtu všetkých jednotiek
pripočítaných Účastníkom za všetky jednotlivé Zásahy do Zariadenia vykonané v príslušnom Zúčtovacom období, pričom
platí, že:
a)

za každý jednotlivý Zásah do Zariadenia v režime L1 (level 1 technickej podpory) vykonaný Dodávateľom, príp.
Subdodávateľom:
I)
II)

v čase od 08:00 do 16:59 pracovných dní sa pripočíta Účastníkovi počet jednotiek, ktorý sa rovná súčinu
koeficientu 1 a počtu
počt všetkých (započatých) minút trvania Zásahu do Zariadenia,
v čase od 17:00 do 21:59 pracovných dní sa pripočíta
číta Účastníkovi počet jednotiek, ktorý sa rovná súčinu
koeficientu 1,5 a počtu všetkých (započatých) minút trvania Zásahu do Zariadenia,
Zariadenia
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III)

b)

v čase od 22:00 do 07:59 pracovných dní a v Dňoch pracovného voľna sa pripočíta Účastníkovi počet
jednotiek,, ktorý sa rovná súčinu koeficientu 2 a počtu všetkých (započatých) minút trvania Zásahu do
Zariadenia,

za každý jednotlivý Zásah do Zariadenia v režime L2 (level 2 technickej podpory) alebo v režime L3 (level 3 technickej
podpory) vykonaný Dodávateľom, príp. Subdodávateľom:
Subdo
I)
II)
III)

v čase od 08:00 do16:59 pracovných dní sa pripočíta Účastníkovi počet jednotiek, ktorý sa rovná súčinu
koeficientu 2 a počtu všetkých (započatých) minút trvania Zásahu do Zariadenia,
Zariadenia
v čase od 17:00 do 21:59 pracovných dní sa pripočíta Účastníkovi
ovi počet jednotiek, ktorý sa rovná súčinu
koeficientu 3 a počtu všetkých (započatých) minút trvania Zásahu do Zariadenia,
Zariadenia
v čase od 22:00 do 07:59 pracovných dní a v Dňoch pracovného voľna sa pripočíta Účastníkovi počet
jednotiek,, ktorý sa rovná súčinu koeficientu
koeficientu 4 a počtu všetkých (započatých) minút trvania Zásahu do
Zariadenia,

Pre určenie času výkonu jednotlivého Zásahu do Zariadenia je rozhodujúci čas začatia

výkonu Zásahu do Zariadenia.

8.2

V prípade, že celkových počet všetkých nakumulovaných jednotiek Účastníka v Zúčtovacom období je rovný alebo menší ako
Počet Predplatených jednotiek,
ednotiek, je Účastník povinný uhradiť Dodávateľovi za príslušné Zúčtovacie obdobie odmenu za
poskytnuté Služby vo výške Paušálneho poplatku.

8.3

V prípade, že počet všetkých
ch nakumulovaných jednotiek Účastníka v Zúčtovacom období je vyšší ako Počet Predplatených
jednotiek,
ednotiek, je Účastník povinný uhradiť Dodávateľovi za príslušné Zúčtovacie obdobie odmenu za poskytnuté Služby vo
výške Paušálneho poplatku a Odmenu presahujúcu Paušálny
Paušálny poplatok, ktorá sa určí ako súčin počtu jednotiek za príslušné
Zúčtovacie obdobie, ktoré presahujú Počet Predplatených jednotiek, a Ceny jednotky
ednotky po vyčerpaní Paušálu.

8.4

Z dôvodu odstránenia pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Účastník je povinný
nný uhradiť Dodávateľovi za každé
Zúčtovacie obdobie odmenu v minimálnej výške rovnajúcej sa Paušálnemu poplatku, a to bez ohľadu na povahu, rozsah a
objem poskytnutých Služieb, tj. vykonaných Zásahov na Zariadení Účastníka.

8.5

nnosti Zmluvy nespadá na prvý deň kalendárneho mesiaca, platí, že prvé Zúčtovacie obdobie trvá
V prípade, že začiatok účinnosti
odo dňa účinnosti Zmluvy do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom
ktorom Zmluva nadobudla účinnosť.
účinnosť V tomto
prípade platí, že výška Paušálneho poplatku a počet Predplatných jednotiek
ednotiek za prvé Zúčtovacie obdobie sa alikvotne znižuje
podľa pomeru počtu dní prvého Zúčtovacieho obdobia k celkovému počtu kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci, v
ktorom vstúpila Zmluva do účinnosti. Cena jednotky po vyčerpaní Paušálu zostáva
stáva aj v prvom Zúčtovacom období
nezmenená.

8.6

V prípade, že koniec účinnosti Zmluvy nespadá na posledný deň kalendárneho mesiaca platí, že posledné Zúčtovacie obdobie
trvá odo dňa prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom skončila účinnosť Zmluvy a končí
ko
dňom skončenia účinnosti
Zmluvy. V tomto prípade platí, že výška Paušálneho poplatku a počet Predplatných jednotiek
ednotiek za Posledné Zúčtovacie
obdobie sa alikvotne znižuje podľa pomeru počtu dní posledného Zúčtovacieho obdobia k celkovému počtu kalendárnych
kalendárnyc
dní v kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila účinnosť Zmluvy. Cena jednotky
ednotky po vyčerpaní Paušálu zostáva aj v poslednom
Zúčtovacom období nezmenená.
Článok IX.
Platobné podmienky

9.1

Dodávateľ je oprávnený vystaviť Účastníkovi faktúru na Paušálny poplatok
poplatok vrátane prípadnej Odmenu presahujúcu Paušálny
poplatok za príslušné Zúčtovacie obdobie ihneď po uplynutí príslušného Zúčtovacieho obdobia. Posledný deň príslušného
Zúčtovacieho obdobia sa bude považovať za deň zdaniteľného plnenia.

9.2

Účtovný doklad (faktúra) musí byť vystavená v súlade s platnými účtovnými a daňovými predpismi a touto Zmluvou.
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr bude vždy 14 dní odo dňa ich vystavenia Dodávateľom. Dodávateľ sa
zaväzuje faktúru v deň jej vystavenia odoslať
odosla Účastníkovi v písomnej podobe na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy
alebo v elektronickej podobe na Kontaktný email Účastníka,
Účastníka, pričom odoslaním faktúry len jedným z uvedených spôsobov sa
považuje povinnosť Dodávateľa odoslať faktúru Účastníkovi za
za splnenú. Zmluvné strany sa v zmysle uvedeného dohodli a
výslovne súhlasia s tým, že Dodávateľ môže odosielať účtovné doklady (faktúry) Účastníkovi
íkovi len v elektronickej forme na
Kontaktný email Účastníka.

7

9.3

Účastník je povinný po obdržaní faktúry prekontrolovať
prekontrolovať správnosť vystavenej faktúry a jej súlad s daňovými a účtovnými
predpismi a Zmluvou. V prípade, ak je faktúra vystavená v rozpore s účtovnými alebo daňovými predpismi alebo touto
Zmluvou, je Účastník povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní po obdržaní faktúry,
Dodávateľa o tejto skutočnosti informovať písomným oznámením doručeným Dodávateľovi na jeho adresu uvedenú v
záhlaví Zmluvy alebo elektronicky na Kontaktný email Dodávateľa, inak sa faktúra bude považovať za riadne vystavenú v
súladu s touto Zmluvou.. Odo dňa vystavenia novej opravenej faktúry bude Účastníkovi plynúť nová 14 dňová lehota
splatnosti faktúry odo dňa vystavenia opravenej faktúry.

9.4

Úhradu faktúr sa Účastník zaväzuje uskutočniť bezhotovostným bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom na účet
Dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy s uvedením variabilného symbolu, ktorý je vyznačený na jednotlivých faktúrach,
pokiaľ z údajov na konkrétnej faktúre nebude nevyplývať inak.

9.5

Peňažné záväzky Účastníkaa sa považujú za splnené okamžikom ich pripísania na bankový účet Dodávateľa uvedený v záhlaví
tejto Zmluvy, príp. iný bankový účet Dodávateľa uvedený na príslušnej faktúre.
Článok X.
Sankcie

10.1

V prípade omeškania Účastníka s úhradou jeho peňažných záväzkov
záväzkov voči Dodávateľovi, má Dodávateľ nárok na zmluvnú
pokutu voči Účastníkovi vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.
Článok XI.
Zodpovednosť Dodávateľa za škodu

11.1

Dodávateľ zodpovedá Účastníkovi za škodu spôsobenú neposkytnutím Služby alebo neposkytnutím Služby v dohodnutom
rozsahu a kvalite len do výšky ceny Služby, ktorá zodpovedá dobe, počas ktorej nebola Služba poskytovaná vôbec alebo
nebola poskytovaná v dohodnutom rozsahu a kvalite.

11.2

V prípade, že Dodávateľ v súvislosti s poskytovaním Služby od Účastníka prevzal Zariadenie, zodpovedá Dodávateľ
Účastníkovi za škodu spôsobenú na Zariadení,
Zariadení ibaže Dodávateľ vznik škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej
starostlivosti.

11.3

Dodávateľ nezodpovedá údaje a data (tj. software), ktorý nebol na Zariadenie umiestnený, resp. inštalovaný, Dodávateľom.

11.4

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za stratu údajov (dát, softwaru apod.) Účastníka.

11.5

Dodávateľ nie je zodpovedný za nastavenie a uskutočňovanie zálohovania akýchkoľvek údajov (dát, softwaru, apod.) pokiaľ
takýto úkon nebol výslovne objednaný Účastníkom v písomnej forme v Zmluve.

11.6

Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na ostatné ustanovenia Zmluvy a Podmienok, Dodávateľ zodpovedá Účastníkovi
za škodu len do výšky dvojnásobkuu mesačného Paušálneho poplatku a v prípade poskytovania služby Inštalácie maximálne do
výšky 100,- EUR.

11.7

Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na ostatné ustanovenia Zmluvy a Podmienok, Dodávateľ nezodpovedá
Účastníkovi za ušlý
šlý zisk ani za akákoľvek nemajetkovú ujmu ako napr. poškodenie dobrého mena, apod. Dodávateľ
nezodpovedá ani za škodu spôsobenú Účastníkovi v dôsledku konania samotného Účastníka alebo tretích osôb.
Článok XII.
Zodpovednosť Účastníka za škodu

12.1

Účastník
ník zodpovedá za to, že po celú dobu platnosti tejto Zmluvy je oprávneným vlastníkom Zariadenia, príp. má k
Zariadeniu iné ako vlastnícke právo (napr. nájomné, apod.),
apod.), ktoré ho oprávňuje so Zariadením nakladať spôsobom uvedeným
v Zmluve a Podmienkach a súčasne
asne ktoré oprávňuje Dodávateľa vykonávať činnosti podľa Zmluvy. Predchádzajúca veta sa
primerane vzťahuje aj na software a dáta umiestnené na Zariadení.
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12.2

Účastník zodpovedá Dodávateľovi za škodu porušením povinnosti uvedenej v bode 12.1 tohto článku,
článku a to bez ohľadu na to,
či škoda bola Dodávateľovi spôsobená Účastníkom alebo treťou osobou v dôsledku porušenia uvedenej povinnosti
Účastníka.

Článok XIII.
Komunikácia a doručovanie
13.1

Pokiaľ v týchto Podmienkach nie je uvedené inak, všetky
v
dokumenty,, informácie, oznamy, výzvy a iné písomnosti,
písomnosti ktoré si
Dodávateľ a Účastník budú v súvislosti s touto Zmluvou doručovať, musia byť doručované v písomnej forme na Kontaktnú
adresu Účastníka alebo Kontaktnú adresu Dodávateľa. Zasielanie v elektronickej forme je možné iba v prípade, ak to Zmluva
vrátane týchto Podmienok výslovne umožňuje, pričom v tomto prípade sú Zmluvné strany povinné si doručovať písomnosti
v elektronickej forme na Kontaktný email Účastníka alebo na Kontaktný email Dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo
neprihliadať k doručenej písomnosti, ak nebude Účastníkom odoslaná z Kontaktného emailu Účastníka. Dodávateľ je
oprávnený všetky dokumenty, informácie, oznamy, výzvy a iné písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy doručovať Účastníkovi aj
v elektronickej
tronickej podobe na Kontaktný email Účastníka, a to aj v prípade, ak sa vyžaduje podľa Zmluvy vr. týchto Podmienok
ich písomná forma.

13.2

V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana bude doručovať druhej zmluvnej strane písomnosti v písomnej podobe na
Kontaktnú
ktnú adresu Účastníka alebo na Kontaktnú adresu Dodávateľa, má príslušná
p íslušná zmluvná strana povinnosť túto písomnosť
doručiť buď osobne alebo poštou formou doporučenej zásielky. V prípade, že si adresát zásielky odmietne prevziať, považuje
sa zásielka za doručenú.

13.3

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že si adresát zásielku nevyzdvihne v lehote určenej k vyzdvihnutiu zásielky na pošte,
pošte
platí, že zásielka bola doručená adresátovi zásielky v 10. deň po podaní zásielky na poštu.. Zmluvné strany sa ďalej dohodli,
d
že
v prípade, že za zásielka, ktorá bola odoslaná na Kontaktnú adresu Dodávateľa alebo na Kontaktnú adresu Účastníka, z
akéhokoľvek dôvodu vráti odosielateľovi a akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená (príp. nedoručiteľná), bude sa za deň
doručenia zásielky adresátovi považovať 10. deň po podaní zásielky na poštu.

Článok XIV.
Ochrana osobných údajov
14.1

Ustanovenia tohto článku, ako aj iné ustanovenia Podmienok a Zmluvy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, sú pre
Zmluvné strany záväzné a aplikovateľné
ateľné v prípade, ak je Účastník fyzickou osobou.

14.2

Podpisom Zmluvy dáva Účastník Dodávateľovi a spoločnosti VNET v zmysle § 11 ZOOÚ súhlas so spracúvaním osobných
údajov Účastníka, a to v rozsahu a pre účely uvedené ďalej v tomto článku Podmienok.
Podmienok

14.3

Účastník dáva Dodávateľovi a spoločnosti VNET súhlas so získavaním a spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa jeho
osoby v nasledujúcom rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

meno, priezvisko a prípadný titul, alebo rodné priezvisko
dátum narodenia,
rodné číslo,
trvalý pobyt, príp.. prechodné bydlisko alebo kontaktná adresa
štátna príslušnosť,
číslo občianskeho preukazu, príp. iného dokladu totožnosti
telefonický a emailový kontakt,
druh poskytovaných služieb,
výška uhradených a neuhradených peňažných a nepeňažných záväzkov,
prípadné IČO, DIČ, IČ-DPH,
DPH, firmu podnikateľa a miesto podnikania,
iné údaje nevyhnutne potrebné pre účel riadneho poskytovania Služby podľa Zmluvy a ďalšie účely stanovené
Zákonom.
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14.4

Účastník dáva Dodávateľovi a spoločnosti VNET súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby aj pre
nasledujúce účely:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

uzavretie Zmluvy, vrátane jej zmien alebo ukončenia,
fakturácia, prijímanie a evidencia platieb Účastníka, evidencia neuhradených peňažných či nepeňažných záväzkov a
iných pohľadávok Dodávateľa voči
v Účastníkovi,
postupovanie pohľadávok za Účastníkom na tretie osoby,
vypracovanie zoznamov a databázy Účastníkov a poskytovaných Služieb,
štatistické účely,
marketingové účely,
plnenie predmetu Zmluvy a ostatných povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy
Zmluvy vrátane týchto Podmienok,
plnenia ďalších činností a povinností
povi
vyplývajúcich zo Zmluvy či iných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5

Dodávateľ a spoločnosť VNET budú osobné údaje získavať a spracúvať za účelom zabezpečenia riadneho a včasného
včasn
poskytovania Služby podľa Zmluvy, plnenia povinností požadovaných Zákonom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, zabezpečenia možnosti riadneho súdneho a mimosúdneho uplatňovania práv a nárokov Dodávateľa voči
Účastníkovi vrátane peňažných
h pohľadávok Dodávateľa voči Účastníkovi a možnosti postúpenia týchto pohľadávok na tretie
osoby. Dodávateľ a spoločnosť VNET budú osobné údaje získavať a spracúvať aj za účelom možnosti informovania
Účastníkov o druhu, cene, spôsobe, rozsahu, kvalite služieb poskytovaných Dodávateľom a spoločnosťou VNET, alebo ich
zmien, ako aj k marketingovým účelom na informovanie Účastníka o tovaroch a službách poskytovaných Dodávateľom,
ktoroukoľvek spoločnosťou zo Skupiny VNET alebo tretími osobami.

14.6

Dodávateľľ a VNET budú spracúvať osobné údaje v elektronickej alebo písomnej podobe, a to po dobu účinnosti Zmluvy a
po skončení účinnosti Zmluvy po dobu nasledujúcich 4 rokov odo dňa ukončenia účinnosti Zmluvy, úplného urovnania či
splnenia všetkých práv a povinností
stí Zmluvných strán zo zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, uplynutia všetkých
premlčacích lehôt podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, alebo uplynutia lehôt pre povinné
uchovávanie osobných a iných údajov podľa Zákona, a to podľa toho, ktorá
ktorá z uvedených skutočností nastane ako posledná.
Po ukončení spracúvania osobných údajov ich Dodávateľ a VNET zlikvidujú.

14.7

Účastník podpisom Zmluvy potvrdzuje, že bol v zmysle § 15 ods. 1 ZOOÚ informovaný Dodávateľom pred podpisom
Zmluvy o tom, aké osobné
sobné údaje sa získavajú a spracúvajú (bod 10.3), na aký účel (body 10.4 a 10.5), ako dlho sa budú
spracúvať (bod 10.6) a z akého právneho dôvodu (na základe písomného súhlasu Účastníka udeleného podpisom Zmluvy).
Účastník súhlasí s tým, že jeho osobné údaje
údaje môžu byť v zmysle § 15 ods. 6 ZOOÚ získavané kopírovaním, skenovaním
alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií.

14.8

Účastník súhlasí s tým, aby Dodávateľ alebo VNET ako prevádzkovateľ v zmysle ZOOÚ, poveril spracúvaním osobných
údajov tretiu osobu,, tj. sprostredkovateľa v zmysle ZOOÚ, a to na základe písomnej zmluvy. Dodávateľ alebo VNET je
povinný o poverení sprostredkovateľa k spracúvaniu osobných údajov, príp. o výmene osoby sprostredkovateľa, informovať
na Webovej stránke VNET; tým sa povinnosť uložená v § 8 ods. 6 ZOOÚ bude považovať za splnenú.

14.9

Účastník súhlasí s tým, že Dodávateľ a VNET sú oprávnení jeho osobné údaje, ako aj všetky údaje súvisiace s právnymi
vzťahmi založenými Zmluvou, poskytnúť tretej osobe so sídlom v tuzemsku alebo aj
aj zahraničí, ktorej Dodávateľ alebo
VNET postúpi pohľadávky voči Účastníkovi. Účastník ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, že Dodávateľ a VNET sú
oprávnení poskytnúť osobné údaje aj v prípadoch, ktoré sa nepovažujú za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa čl. XVIII.
týchto Podmienok.

14.10

Účastník je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať doručením písomného oznámenia
Dodávateľovi na Kontaktnú adresu Dodávateľa; oznámenie učinené v elektronickej forme je neplatné a neúčinné.
n
V
oznámení podľa predchádzajúcej vety musí byť jasne a jednoznačne uvedené, že Účastník odvoláva svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov, identifikačné údaje Účastníka v rozsahu meno, priezvisko a príp. obchodné meno Účastníka,
adresa trvalého pobytu a príp. miesta podnikania Účastníka,, dátum narodenia Účastníka, dátum a podpis Účastníka, inak sa k
nemu nebude prihliadať a bude neúčinné.

14.11

V prípade, že Účastník bude mať voči Dodávateľovi, Dcérskej spoločnosti Dodávateľa alebo akejkoľvek spoločnosti
sp
zo
Skupiny VNET akúkoľvek pohľadávku po splatnosti, podpisom Zmluvy dáva Účastník Dodávateľovi súhlas so zverejnením
údajov týkajúcich sa Účastníka v rozsahu meno a priezvisko/názov Účastníka, bydlisko/sídlo Účastníka, dátum narodenia a
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IČO Účastníka
níka za účelom zverejnenia skutočnosti na Webovej stránke VNET,, že Účastník je dlžníkom Dodávateľa, Dcérskej
spoločnosti Dodávateľa alebo akejkoľvek spoločnosti zo Skupiny VNET.
Článok XV.
Zmena Podmienok
15.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený
oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť obsah Podmienok
(ďalej len "zmena Podmienok").
"). K zmene Podmienok sa nevyžaduje súhlas Účastníka.

15.2

Po nadobudnutí účinnosti zmeny Podmienok má Dodávateľ povinnosť mať na Webovej stránke VNET zverejnené
zverej
len
aktuálne účinné znenie Podmienok. Pokiaľ v Podmienkach nie je uvedené inak, za deň účinnosti zmeny Podmienok sa
považuje deň zverejnenia Podmienok v aktuálnom znení (tj. v znení príslušnej zmeny Podmienok) na Webovej stránke
VNET.

15.3

V prípade,, že by Účastník nesúhlasil so zmenou Podmienok, má právo doručiť Dodávateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa
zverejnenia nového aktuálneho znenia Podmienok na Webovej stránke VNET, písomné oznámenie, že so zmenou
Podmienok nesúhlasí (ďalej len "Nesúhlas");
"Nes
po uplynutí tejto lehoty právo Účastníka podľa tohto bodu zaniká. Aby bol
Nesúhlas účinný, musí byť písomný, dostatočne určitý a jednoznačný, datovaný a podpísaný Účastníkom a doručený
Dodávateľovi na Kontaktnú adresu Dodávateľa v lehote uvedenej v tomto bode,
bode, inak bude neúčinný a Dodávateľ k nemu
nemusí prihliadať. Ak bude Nesúhlas účinný, bude to mať za následok, že príslušná zmena Podmienok nebude voči
Účastníkovi účinná a pre Zmluvné strany bude záväzné znenie Podmienok pred zmenou Podmienok, voči ktorej Účastník
uplatnil svoj Nesúhlas.

15.4

Účastník nemá právo uplatniť svoj Nesúhlas podľa predchádzajúceho bodu v nasledujúcich prípadoch:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

15.5

Účastník si Službu objednal v Akcii a na základe zmeny Podmienok má dôjsť výlučne iba k zmene Odmeny, tj. k
zmene ceny Služieb.
Na základe zmeny Podmienok má dôjsť výlučne k zníženiu ceny Služieb.
Zmenou Podmienok má dôjsť výlučne k výhodnejším podmienkam na strane Účastníka oproti pôvodnému zneniu
Podmienok,
Na základe zmeny Podmienok má dôjsť výlučne k zmene miestnej príslušnosti
príslušnosti súdu pre účely riešenia sporov medzi
Zmluvnými stranami.
Zmena Podmienok znamená len formálnu zmenu Podmienok, ktorá nezasahuje do žiadnych práv a povinností
Účastníka.
Na základe zmeny Podmienok má dôjsť výlučne k rozšíreniu povinnosti mlčanlivosti
mlčanli
podľa čl. X. týchto
Podmienok, alebo výlučne k rozšíreniu dôvodov pre možnosť vypovedania Zmluvy s okamžitou účinnosťou zo
strany Dodávateľa,
zmena Podmienok bola priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu alebo
rozhodnutím
dnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.
únie

Ak Dodávateľ poskytuje Účastníkovi na základe Zmluvy viac služieb, príp. viac služieb na základe viacerých zmlúv,
zmlúv je
Účastník oprávnený vyjadriť svoj Nesúhlas so zmenou Podmienok podľa tohto článku len vo vzťahu k tej službe alebo časti
služby, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, a ktorá je priamo dotknutá zmenou Podmienok, alebo ktorej poskytovania nie je
možné technicky oddeliť od služby, ktorej sa dôvod sa odstúpenia priamo týka.

Článok XVI.
Zmena Zmluvy
16.1

Podmienok je možné meniť len
en na základe súhlasu obidvoch Zmluvných
Z
strán formou
Samotnú Zmluvu (tj. bez týchto Podmienok)
písomného dodatku k samotnej Zmluve.

16.2

mluvných strán má právo písomne požiadať druhú zmluvnú stranu o zmenu
zmenu samotnej Zmluvy, pričom ak
Ktorákoľvek zo Zmluvných
sa druhá zo Zmluvných
mluvných strán k návrhu písomne nevyjadrí do 30 dní odo dňa obdržania návrhu na zmenu Zmluvy, platí, že so
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zmenou Zmluvy nesúhlasí. Zmluvná strana, ktorá požiada druhú zmluvnú stranu o zmenu samotnej Zmluvy, je svojim
návrhom viazaná po dobu 30 dní odo dňa obdržania návrhu na zmenu Zmluvy druhou zmluvnou stranou. Ustanovenia tohto
bodu sa nevzťahujú na Podmienky.

Článok XVII.
Trvanie zmluvy
17.1

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

17.2

Každá zo Zmluvných
mluvných strán môže Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace.

17.3

Výpovedná lehota začína bežať prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej
mluvnej strane. Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane písomne alebo v
elektronickej forme na Kontaktný email Účastníka, resp. Kontaktný email Dodávateľa.

17.4

Dodávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou, ktorá nastane dňom
dň
doručenia výpovede
Účastníkovi v prípade, že nastane niektorá z uvedených skutočností:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Účastník je v omeškaní s úhradou Odmeny alebo jej časti, o viac ako 21 dní po splatnosti,
Dodávateľovi sa vrátila ako nedoručená zásielka s písomnou faktúrou, ktorú odoslal na adresu Účastníka uvedenú v
záhlaví zmluvy alebo na Kontaktnú adresu Účastníka,
Účastník porušil Zmluvu (vrátane Podmienok) podstatným spôsobom,
Účastník opakovanie porušil Zmluvu (vrátane Podmienok) iným spôsobom,
Účastník používa,, príp. umožní používať tretej osobe, Zariadenie na činnosti, ktoré sú v rozpore s právnym
poriadkom Slovenskej republiky alebo právnym poriadkom iného štátu,
Účastník je v omeškaní so
o splnením akýchkoľvek pohľadávok o viac ako 21 dní z akýchkoľvek iných zmluvných
vzťahovv medzi Účastníkom a Dodávateľom, Účastníkom a Dcérskou spoločnosťou alebo Účastníkom a
ktoroukoľvek spoločnosťou zo Skupiny VNET,
Účastník používa, príp. umožní používať tretej osobe, Zariadenie na šírenie Závadných informácií alebo SPAMu,
Dodávateľ má dôvodné
vodné podozrenie, že Účastník používa Zariadenie na činnosť zakázanú právnymi predpismi
Slovenskej republiky alebo iného štátu,
tretia osoba uplatňuje voči Zariadeniu alebo jeho časti právo nezlučiteľné s výkonom predmetu Zmluvy,
vyjde najavo existencia exekučného
ekučného konania alebo výkonu rozhodnutia, ktorého predmetom má byť Zariadenie
alebo jeho časť,
vyjde najavo existencia súdneho sporu akejkoľvek povahy, ktorého predmet sa dotýka Zariadenia alebo jeho časti,
najmä konanie o určenie vlastníckeho práva k Zariadeniu,
Zariadeniu, konanie u vylúčenie Zariadenia zo súpisu majetku podstát
podľa ZKR, iné konanie vedenú v súvislosti so ZKR,
v prípade, že Zariadenie alebo jeho časť bude zapísané do súpisu majetku podstát úpadcu v zmysle ZKR,
v prípade Služby typu "DOHĽAD" vykonáva
vykoná Účastník Zásahy do Zariadenia alebo akékoľvek činnosti na Zariadení,
ktoré znemožňujú alebo opakovane závažne zťažujú
ťažujú Dodávateľovi poskytovanie Služby podľa tejto Zmluvy,
Účastník poškodzuje dobré meno Dodávateľa, Dcérskej spoločnosti Dodávateľa alebo inej
i spoločnosti zo skupiny
VNET.

17.5

Táto Zmluva končí s okamžitou účinnosťou aj odopretím súhlasu Účastníka so spracúvaním osobných údajov za
predpokladu, že k výkonu Služby podľa Zmluvy sa vyžaduje súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov v zmysle
ZOOÚ.

17.6

Dodávateľ je oprávnený túto Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou, ktorá nastane dňom doručenia výpovede
Účastníkovi aj v prípade, že nemôže Službu poskytovať v dohodnutom rozsahu a dohodnutým spôsobom z dôvodu
technickej neuskutočniteľnosti
ti poskytovania Služby.

17.7

Túto Zmluvu môžu Zmluvné
mluvné strany ukončiť aj dohodou na základe
základe písomného súhlasu obidvoch Zmluvných
Z
strán.

17.8

Zánik Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Účastníka splniť Dodávateľovi akékoľvek peňažné či nepeňažné záväzky, ktoré mu
m
vznikli voči Dodávateľovi po dobu účinnosti Zmluvy.

17.9

Zmluvné strany sa dohodli, že aj po skončení Zmluvy zostávajú naďalej v platnosti nasledujúce ustanovenia Zmluvy a
Podmienok, ktoré sa týkajú:
a)

zmluvných pokút a iných sankcií,
sankcií
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b)
c)
d)

náhrady škody,
voľbyy miestnej príslušnosti súdu,
povinnosti mlčanlivosti.

Článok XVIII.
Povinnosť mlčanlivosti
18.1

o
tajomstva a
Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky skutočnosti uvedené v Zmluve sú predmetom obchodného
považujú sa za dôverné.

18.2

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že počas trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení, má Účastník právo Zmluvu zverejniť či
akýmkoľvek spôsobom sprístupniť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom Dodávateľa.

18.3

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť mlčanlivosti
lčanlivosti sa nevzťahuje na sprístupnenie Zmluvy právnym zástupcom
Zmluvných strán, predloženie Zmluvy súdom v rámci súdneho vymáhania pohľadávok vyplývajúcim zo Zmluvy, účtovným
alebo daňovým poradcom Zmluvných strán a sprístupnenie Zmluvy tretím osobám alebo správnym orgánom v rámci
plnenia zákonných povinností, alebo povinností uložených orgánom verejnej moci na základe
základe zákona.

18.4

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku sa nevzťahuje na Dodávateľa v prípade
postúpenia pohľadávok, ktoré má Dodávateľ za Účastníkom, na tretie osoby. Dodávateľ je v tomto prípade oprávnený túto
Zmluvu, ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa právnych vzťahov s Účastníkom zo Zmluvy vyplývajúcich, sprístupniť tretej
osobe, ktorá sa stane nadobúdateľom predmetných pohľadávok.

18.5

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Podmienky,
Podmienky ktoré sú verejné. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú ani na
Cenník.

Článok XIX.
Postúpenie pohľadávok
19.1

Dodávateľ a Účastník sa dohodli, že v prípade
prípade vzniku akejkoľvek pohľadávky Účastníka voči Dodávateľovi, nemá Účastník
právo túto pohľadávku postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa.
Dodávateľa

19.2

Dodávateľ a Účastník sa dohodli, že v prípade vzniku akejkoľvek pohľadávky Účastníka
Účastníka voči Dcérskej spoločnosti
Dodávateľa alebo inej spoločnosti patriacej do Skupiny VNET, nemá Účastník právo túto pohľadávku previesť na tretiu
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa.
Dodávateľa

19.3

Dodávateľ a Účastník sa dohodli, že v prípade
prípade vzniku akejkoľvek pohľadávky Dodávateľa voči Účastníkovi má Dodávateľ
právo túto pohľadávku previesť na tretie osoby podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok XX.
Reklamačný poriadok
20.1

V prípade, ak chce Účastník podať reklamáciu,
reklamáciu, musí byť uplatnená písomne na Kontaktnú adresu Dodávateľa. Reklamácia
musí obsahovať najmenej nasledujúce náležitosti, inak sa k nej nebude prihliadať a bude neúčinná:
neúčinná
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ak je Účastník fyzickou osobou meno a priezvisko, bydlisko a príp. aj miesto podnikania
po
a IČO a ak je Účastník
právnickou osobou, tak názov, sídlo a IČO Účastníka,
číslo Zmluvy,
výslovne uvedenie, že ide o reklamáciu,
jednoznačný a zreteľný popis dôvodu reklamácie a uvedenie
vedenie iných rozhodných skutočností, na ktorých Účastník
zakladá svoju reklamáciu,
čoho sa Účastník reklamáciou domáha,
dátum, kedy sa Účastník o závade, ktorá je predmetom reklamácie, dozvedel, a

13

g)

dátum a podpis Účastníka.

20.2

V prípade, ak Účastník v reklamácii v zmysle bodu 20.1 písm. e)) týchto Podmienok požaduje od Dodávateľa vykonanie
akéhokoľvek bezplatného zásahu či úkonu, musí túto požiadavku Účastník výslovne a jednoznačne uviesť v jeho písomnej
reklamácii, z ktorej bude bez akýchkoľvek pochybností vyplývať,, že žiada bezplatnú nápravu závady, resp. bezplatný
zásah/úkon.

20.3

Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak v jeho požiadavke na Dodávateľa neuvedie výslovne, že ide o
reklamáciu v zmysle bodu 20.1 písm. c) týchto Podmienok, bude sa jeho požiadavka považovať za objednávku ďalšej/novej
služby
žby a za uskutočnený úkon či zásah bude Účastník povinný Dodávateľovi uhradiť odmenu vo výške dohodnutej
Zmluvnými stranami, inak odmenu vo výške uvedenej za príslušné služby v Cenníku a ak takáto činnosť nie je uvedená v
Cenníku, tak cenu obvyklú. Ustanovenia
Ustanovenia predchádzajúcej vety platia aj v prípade, ak vyjde najavo, že reklamácia Účastníka
bola neoprávnená.

20.4

Reklamáciu ohľadom nesprávnych údajov na faktúre, resp. nesprávne vypočítanej Odmeny na faktúre, je Účastník povinný
doručiť Dodávateľovi spôsobom
om podľa bodu 20.1 týchto Podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej
správnosť je predmetom reklamácie; po uplynutí tejto lehoty právo Účastníka na reklamáciu zaniká. V prípade reklamácie inej
závady je Účastník povinný doručiť Dodávateľovi
Dodávateľovi reklamáciu spôsobom podľa bodu 20.1 týchto Podmienok najneskôr do
30 dní odo dňa zistenia závady; po uplynutí tejto lehoty právo Účastníka na reklamáciu zaniká. Reklamácia Účastníka
doručená Dodávateľovi po uplynutí lehôt
leh uvedených predchádzajúcich vetách tohto bodu nie je účinná a Dodávateľ k nej
nemusí prihliadať; to platí aj v prípade, ak je síce reklamácia doručená Dodávateľovi včas, ale nespĺňa všetky náležitosti podľa
po
bodu 20.1 týchto Podmienok.

20.5

Dodávateľ si vyhradzuje právo reklamáciu neuznať
ne
najmä ak:
a)
zníženie kvality poskytovanej Služby bolo zapríčinené porušením niektorej z povinností Účastníka uvedených v
Zmluve vrátane týchto Podmienok,
Podmienok
b)
závada bola spôsobená porušením všeobecnej zákonnej preventívnej povinnosti Účastníka predchádzať vzniku
škôd alebo inej povinnosti Účastníka vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
reklamovaná nesprávnosť faktúry či závada bola spôsobená porušením povinnosti Účastníka vyplývajúcej zo
Zmluvy vrátane týchto Podmienok, alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
d)
Účastník reklamoval nesprávnosť faktúry, ktorá však bola vystavená v súlade s daňovými a účtovnými predpismi
Slovenskej republiky a v súlade so Zmluvou s Účastníkom vrátane týchto Podmienok a Cenníkom,
Cenníkom
e)
Účastník porušil
rušil povinnosť vyplývajúcej zo Zmluvy vrátane týchto Podmienok.

20.6

Reklamácia vo veci prešetrenia správnosti faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie
zaplatenie Odmeny za poskytované Služby.

20.7

V prípade, že Dodávateľ reklamáciu ohľadom uvedenia nesprávnych údajov na faktúre (vrátane nesprávnej výšky Odmeny)
uzná,, Dodávateľ vyhotoví a doručí Účastníkovi opravenú faktúru bez zbytočného odkladu po uznaní reklamácie, najneskôr
však do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

20.8

V prípade, že bude reklamácia ohľadom
ohľado nesprávne uvedenej sumy na faktúre uznaná Dodávateľom a na základe
reklamačného konania vyjde najavo, že Účastník za príslušné fakturačné obdobie uhradil Dodávateľovi odmenu vo vyššej
sume, v akej bol povinný, Dodávateľ odškodní Účastníka jedným z nižšie uvedených spôsobov, a to podľa vlastného
uváženia:

20.9

a)

vystaví Účastníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa uznania reklamácie, dobropis
znejúci na rozdiel medzi výškou Odmeny, ku ktorej bol Účastník povinný a čiastkou, ktorú za príslušné
prísl
obdobie
Účastník skutočne zaplatil, a tento rozdiel uhradí Účastníkovi na účet, z ktorého Dodávateľovi bola Odmena
Účastníkom uhradená, alebo

b)

o rozdiel medzi výškou Odmeny, ku ktorej bol Účastník povinný a čiastkou, ktorú za príslušné obdobie Účastník
Účastní
skutočne zaplatil, zníži výšku sumy k úhrade na faktúrach za jedno či viac nasledujúcich fakturačných období a
prípadne na príslušný rozdiel uplatní zápočet podľa bodu 7.13.

Účastník týmto dáva Dodávateľovi súhlas k tomu, aby vzniknutý preplatok Účastníka
Účastníka použil k úhrade Odmien alebo ich častí
za nasledujúce fakturačné obdobia, a to vo forme zápočtu záväzku Dodávateľa vrátiť Účastníkovi preplatok a pohľadávky
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Dodávateľa na zaplatenie Odmeny alebo jej časti za nasledujúce fakturačné obdobia; zápočet sa považuje za vykonaný
Dodávateľom v okamžiku doručenia faktúry Účastníkovi s uvedením "Sumy na úhradu" v nižšej čiastke ako suma celej
(bežnej) Odmeny za fakturačné obdobie podľa Zmluvy.
20.10

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení reklamácií,
reklamácií, ktoré nie sú výslovne uvedené vyššie v tomto článku, sa
riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom a v prípade, ak sa
Účastník považuje za spotrebiteľa v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších
predpisov, tak uvedeným zákonom.

Článok XXI.
Riešenie sporov
21.1

Dodávateľ a Účastník sa dohodli, že v prípade sporu, ktorý medzi Zmluvnými stranami vznikne v súvislosti so Zmluvou a
Podmienkami, bude miestne príslušným Okresný súd Bratislava V. Ak k rozhodovaniu vo veci bude v prvom stupni vecne
príslušný krajský súd, bude miestne príslušným súdom Krajský súd v Bratislave. Týmto ustanovením nie sú dotknuté
dotk
príslušné
ustanovenia právnych predpisov o vecnej
vecnej príslušnosti súdov a o výlučnej miestnej príslušnosti súdov.

Článok XXII.
Zvláštne ustanovenia týkajúce služby Inštalácie
22.1

Ustanovenia tohto článku Podmienok sa uplatnia v prípade poskytovania služby Inštalácie Účastníkovi.

22.2

Pri poskytovaní služby Inštalácie sa právne vzťahy Zmluvných strán riadia Objednávkovým formulárom, týmito
Podmienkami a Cenníkom. Objednávkový formulár,
formulár, ktorý je podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami, predstavuje Zmluvu,
ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Podmienky.
Podmienky Osoba,
soba, ktorej sa má služba Inštalácie poskytnúť, sa považuje za
Účastníka.

22.3

Pri poskytovaní služby Inštalácie sa Dodávateľ zaväzuje nainštalovať
nainšta ovať software špecifikovaný v Objednávkovom formulári
(ďalej len "Požadovaný software") na Počítač Účastníka, a Účastník sa zaväzuje sa poskytnutie služby Inštalácie zaplatiť
Dodávateľovi Odmenu uvedenú v Cenníku,
Cenníku príp. v Objednávkovom formulári.

22.4

Nárok Dodávateľa na zaplatenie Odmeny vzniká okamžikom vykonania Inštalácie, tj. okamžikom nainštalovania
Požadovaného
ovaného softwaru na Počítač Účastníka. Pre platobné podmienky a splatnosť Odmeny platia primerane ustanovenia čl.
IX. bodov 9.2 a nasl. týchto Podmienok.

22.5

Dodávateľ sa zaväzuje nainštalovať Požadovaný software na Počítač Účastníka v primeranej lehote po podpise
Objednávkového formulára, najneskôr však do 30 dní odo dňa podpisu Objednávkového formulára obidvomi Zmluvnými
stranami. Dodávateľ sa nemôže dostať do omeškania so splnením jeho povinnosti v prípade, ak Účastník nezabezpečí v
zmysle bodu 22.6 písm.
sm. a) Dodávateľovi fyzický a systémový prístup k Počítaču Účastníka alebo ak Účastník porušuje
niektorú z jeho povinností uvedených v týchto Podmienkach. O omeškanie Účastníka so splnením jeho povinností sa
predlžuje lehota pre plnenie Dodávateľom.

22.6

Inštaláciu Požadovaného softwaru vykoná Dodávateľ na Počítači Účastníka. V prípade, ak Počítač Účastníka nie je v
dispozícii Dodávateľa, resp. sa nenachádza v priestoroch Dodávateľa (v sídle, serverovni Dodávateľa, apod.), zaväzuje sa
Účastník poskytnúť Počítač
čítač Účastníka Dodávateľovi a priniesť ho do sídla Dodávateľa bezodkladne, najneskôr však do 10
dní, po uzavretí Zmluvy. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, spravidla v Objednávkovom formulári, že Inštalácia bude
uskutočnená na inom dohodnutom mieste.

22.7

V rámci plnenia služby Inštalácie sa Účastník zaväzuje:
a)

poskytnúť Dodávateľovi fyzický aj systémový prístup k Počítaču Účastníka za účelom inštalácie Požadovaného
softwaru, a to na dobu požadovanú Dodávateľom,
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b)

c)
d)
e)

v prípade ak služba Inštalácie nemá byť podľa Objednávkového formulára uskutočnená v priestoroch Dodávateľa,
zaväzuje sa Účastník zabezpečiť pripojenie Počítača Účastníka k internetu počas poskytovania služby Inštalácie, ako
aj pripojenie Počítača Účastníka k elektrickej sieti,
zabezpečiť bezpečné softwarové
ftwarové prostredie Počítača Účastníka (formou antivírovej ochrany, apod.);
apod.) to neplatí ak
Počítač Účastníka dodáva Dodávateľ,
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť k tomu, aby Dodávateľ mohol riadne a včas splniť svoje povinnosti,
zaplatiť dohodnutú Odmenu, príp. iné peňažné plnenia a sankcie, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy

22.8

V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu na strane Účastníka nebude môcť Dodávateľ vykonať službu Inštalácie na Počítači
Účastníka ani do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, je Účastník povinný
povinný zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50
% Odmeny, a to najneskôr do 14 dní odo dňa obdržania výzvy Dodávateľa k jej úhrade.

22.9

nepodpísa
Dodávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so záujemcom o službu Inštalácie, tj. neprevziať a/alebo nepodpísať
Objednávkový formulár podpísaný Účastníkom, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade zistenia akéhokoľvek vírusu či iného
škodlivého/nebezpečného softwaru na Počítači Účastníka, si Dodávateľ vyhradzuje právo požadovať od Účastníka
vymazanie takého softwaru,, resp. odvírenie počítača, a odložiť inštaláciu Požadovaného softwaru do doby, než Účastník túto
povinnosť splní; to neplatí v prípade, ak Počítač Účastníka dodáva Dodávateľ.

22.10

Dodávateľ je povinný nainštalovať Požadovaný software podľa jeho špecifikácie
špecifikácie v Objednávkovom formulári; Dodávateľ nie
je povinný (ani oprávnený) inštalovať na Počítač Účastníka software, ktorý nie je výslovne uvedený v Objednávkovom
formulári, príp. inú verziu (vr. jazykovej) softwaru. Zodpovednosť za presnú a nezameniteľnú špecifikáciu
šp
Požadovaného
softwaru, všetky jeho parametre, ako aj presnú špecifikáciu požadovaného nastavenia Požadovaného softwaru, nesie v plnom
rozsahu Účastník. V prípade, ak v Objednávkovom
Objedn
formulári chýba výslovná špecifikácia či parametre Požadovaného
softwaru (napr. v akej jazykovej verzii má byť daný software nainštalovaný, vývojový verzia daného softwaru, obsahový
rozsah softwaru, apod.) alebo špecifikácia jeho softwarového nastavenia, je voľba chýbajúcej špecifikácie či parametrov
Požadovaného softwaru,, ako aj jeho nastavenie, výhradne na Dodávateľovi (za "Požadovaný software" sa považuje
pov
software
v špecifikácii, parametroch a nastavení doplnených, resp. určených, Dodávateľom) a Účastník nie je oprávnený reklamovať,
že bol inštalovaný iný software či iný verzia či parametre softwaru, než aké si objednal,
objednal, príp. že Požadovaný software bol
inštalovaný v inom nastavení, než aké požadoval.
požadoval. Účastník súčasne nesie v plnom rozsahu zodpovednosť, aby Počítač
Účastníka spĺňal hardwarové a softwarové požiadavky na
n inštaláciu Požadovaného softwaru.

22.11

V prípade, ak po podpise Objednávkového formulára sa Účastník rozhodne doplniť Požadovaný software o nový software, je
povinný tak učiniť formou podpisu nového Objednávkového formulára, ktorý sa tak považuje za uzavretie
uz
novej Zmluvy.
Od okamžiku podpisu Objednávkového formulára nie je Účastník oprávnený jednostranne meniť Požadovaný software, jeho
špecifikáciu, parametre či nastavenie. V prípade, ak sa Účastník po podpise Objednávkového formulára rozhodne zmeniť
parametre,
arametre, špecifikáciu či nastavenie Požadovaného softwaru, nie je Dodávateľ týmto viazaný, iba ak s takouto zmenou
Dodávateľ vysloví písomný súhlas a súčasne Účastník písomne potvrdí požadované zmeny Dodávateľovi formou podpísania
dodatku k Zmluve, príp. nového Objednávkového formulára.
formulára

22.12

Predmetom služby Inštalácie môže byť aj software, ktorý nedodáva Dodávateľ, ale ktorý Dodávateľovi dodal Účastník za
účelom jeho inštalácie na Počítač Účastníka; v tomto prípade je Účastník povinný zabezpečiť a poskytnúť
posk
Dodávateľovi pre
účely plnenia tejto Zmluvy výhradne legálne nadobudnutý software, ku ktorému má Účastník potrebnú licenciu (príp.
licencie), ktorá umožňuje inštaláciu softwaru na Počítač Účastníka a nakladanie s ním Zmluvnými stranami v plnom rozsahu v
súlade s touto Zmluvou. V prípade dodania Požadovaného softwaru zo strany Účastníka, nesie Účastník v plnom rozsahu
zodpovednosť za splnenie všetkých zákonných a zmluvných povinností voči tretím osobám pre účely plnenia predmetu tejto
Zmluvy. Podpisom Objednávkového formulára a/alebo Preberacieho protokolu týkajúceho sa služby Inštalácie zo strany
Účastníka, Účastník vyhlasuje, že splnil všetky povinnosti uvedené vyššie v tomto bode Podmienok. Dodávateľ nemá
povinnosť zisťovať legálnosť Požadovaného softwaru
sof
dodaného Účastníkom.

22.13

V prípade, ak všetok Požadovaný software je dodaný Účastníkom, je predmetom plnenia v rámci služby Inštalácie zo strany
Dodávateľa výhradne poskytnutie služby spočívajúcej
spočívajúce v technickej inštalácii Požadovaného softwaru na Počítač Účastníka a
Dodávateľ nie je dodávateľom softwarovej licencie k Požadovanému softwaru.
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22.14

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností platí, že ak Dodávateľ nevyúčtoval Účastníkovi vo faktúre na
poskytnutie služby Inštalácie aj softwarovú
softwarovú licenciu na nainštalovaný Požadovaný software, platí nevyvrátiteľná právna
domnienka, že Požadovaný software bol dodaný Účastníkom.

22.15

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v Objednávkovom formulári nie je výslovne uvedené, že Požadovaný software,
so
príp. jeho časti, dodáva Účastník, platí, že Požadovaný software dodáva Dodávateľ, ktorý má nárok na úhradu softwarovej
licencie/licencií k Požadovanému softwaru nainštalovanému na Počítač Účastníka.

22.16

Dodávateľ v žiadnom rozsahu nenesie zodpovednosť
zodpo
za prípadné vady samotného Požadovaného softwaru inštalovaného na
Počítač Účastníka; to platí bez ohľadu na to, či Požadovaný software dodal Účastník alebo Dodávateľ. Účastník nemá právo
reklamovať vady Požadovaného softwaru u Dodávateľa, ale u výrobcu
výrobcu Požadovaného softwaru.

22.17

Po inštalácii Požadovaného softwaru na Počítač Účastníka je Účastník povinný na žiadosť Dodávateľa písomne potvrdiť
podpisom na preberacom protokole vykonanie služby Inštalácie. V prípade akýchkoľvek vád inštalovaného Požadovaného
Pož
softwaru, je Účastník povinný tieto vady písomne špecifikovať v preberacom protokole, inak platí, že inštalovaný Požadovaný
software (a teda služba Inštalácie) bola vykonaná riadne, tj. v súlade s Objednávkovým formulárom vrátane týchto
Podmienok.

22.18

Dodávateľ zodpovedá za to, že Požadovaný software nainštalovaný na Počítači Účastníka je nainštalovaný a funkčný podľa
Objednávkového formulára a týchto Podmienok ku dňu dokončenia služby Inštalácie, príp. ku dňu odovzdania Počítača
Účastníka s nainštalovaným
inštalovaným Požadovaným softwarom Účastníkovi, ako aj po dobu nasledujúcich 14 kalendárnych dní. Po
uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete právo Účastníka na akúkoľvek reklamáciu služby Inštalácie zaniká. Účastník
sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr
skôr však do 14 dní, odo dňa dokončenia poskytovania služby Inštalácie Dodávateľom, príp.
odo dňa odovzdania Počítača Účastníka s nainštalovaným Požadovaným softwarom Účastníkovi, skontrolovať v plnom
rozsahu funkčnosť, parametre, technické vlastnosti a nastavenie
nastavenie nainštalovaného Požadovaného a v prípade zistenia ich vád,
vád
tieto okamžite reklamovať u Dodávateľa. Za vady sa v zmysle predchádzajúcej vety rozumie nesúlad medzi skutočným
stavom a Požadovaným softwarom podľa Objednávkového formulára a týchto Podmienok.
Podm
Záruka poskytovaná
Dodávateľom v zmysle tohto bodu neplatí v prípade, ak po vykonaní služby Inštalácie bol na Počítač Účastníka inštalovaný
akýkoľvek iný software osobou odlišnou od Dodávateľa, príp. Počítač Účastníka bola zasiahnutý počítačovým vírusom
vír
či
iným škodlivým softwarom.. Záruka neplatí ani v prípade, ak neskôr vyjde najavo, že Počítač Účastníka bol
b infikovaný
počítačovým vírusom či iným škodlivým softwarom už v čase inštalácie Požadovaného softwaru.

22.19

Do vykonania inštalácie Požadovaného
ého softwaru má Dodávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak Účastník
nesplní jeho povinnosti uvedené v tomto článku Podmienok.

22.20

Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, ostatné
tatné práva a povinnosti Zmluvných strán v rámci služby Inštalácie, ktoré nie sú výslovne
upravené v tomto článku Podmienok, sa riadia Všeobecnými ustanoveniami Podmienok,, a to najmä ustanoveniami článkov I.,
II., bodov 3.2 a 3.3, bodov 9.2 a nasl. v čl. IX., čl. X., XI., XIII., XIV., XVI, bodov 17.8 a 17.9, článkov XVIII. až XXI.
X
a čl.
XXIII. týchto Podmienok. V prípade, ak je predmetom Zmluvy medzi Zmluvnými stranami výlučne poskytovanie služby
Inštalácie, neuplatnia sa ustanovenia bodu 3.1, čl. IV., V., VI., VIII., bodu 9.1, čl. XII. a čl. XVII. (s výnimkou bodov 17.8 a
17.9) týchto Podmienok.

Článok XXIII.
Záverečné ustanovenia
23.1

Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v Zmluve a Podmienkach, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

23.2

Zmluva sa vzťahuje aj na právnych nástupcov Zmluvných strán.

23.3

Pokiaľ by akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo Podmienok malo byť alebo sa malo stať neplatným či neúčinným, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Podmienok,
Podmienok, ktoré zostávajú aj naďalej v platnosti a
účinnosti. Na právne vzťahy, ktoré boli upravené neplatným ustanovením Zmluvy alebo Podmienok, sa použijú ustanovenia
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Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom
obsah
a účelom najbližšie
pôvodnému neplatnému ustanoveniu, a ktoré sú najbližšie hospodárskemu významu, pre ktorý Zmluvné strany uzatvorili
pôvodné neplatné ustanovenie.
23.4

Tieto Podmienky sú súčasťou Zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Okamžikom uzatvorenia
uz
Zmluvy Zmluvnými
stranami sa tieto Podmienky stávajú záväznými
záväzn
pre obidve Zmluvné strany.

23.5

Podmienky aj Zmluva sa vyhotovujú každá v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie Zmluvy a Podmienok
obdrží Účastník a jedno vyhotovenie Zmluvy
Zmluvy a Podmienok obdrží Dodávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.

23.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa pred podpisom Zmluvy zoznámili s celým obsahom Zmluvy a celým obsahom aktuálneho
znenia Podmienok, že ich obsahu, ako aj konkrétnym právam a povinnostiam
povinno
z nich vyplývajúcich, rozumejú.

23.7

Vyššie uvedené znenie Podmienok nadobúda účinnosť dňom 01.05.2015.
01.0

V Bratislave, dňa 01.05.2015
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