
(uzavretá podl'a § 269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb. obchodný zákonníkv znení neskorších predplsov)

Poscom s.r.o.
sídlo: Gollanova 93, 94g 01 Nitra, lČO: Sr O31 884, zapísaná v Obchodnom registri Okesného súdu Nltra, oddie|i
Sro, vložka číslo: 43859/N, e-mail: lBfo@

v mene Korej koná: Mgr. Marek Braun, splnomocnenec Ing. Adriána Šveca,
konatel? spoločnoďl Poscom s.r,o.

Mgr. Michal Rezák, konate!'

(d'alej |en,,Posltytovatel"')

a

(d'álej len,,Pa ttner")

uzavreli nasledovn Zmluvu o posk$ovaní služieb - Pokladničn systém.

preOmJl'zmluvy
Posk)ttovatel'sa zavázuje zabezpďiť poslcytovanie Služieb Partnerol,i v rozsahu uvedenom v Objednávke.
Partner sa zavázuJe uhrádzať Poslqtovatelbvl Cenu vyčíslen podl'a rozsahu poslrytovan, ch Služieb.
Partner uzavrďím tejto zmluvy vyJadruje srihlas s t m, aby Spracovatel' v mene a na rjčet Partnera uhradil
Cenu Poskytovatel'ovl a na uveden čel použil peňažné prostriedky, ktoré má Spracovatel' za realizáciu
Transakcie uhradiť Partnerovi v zmysle Zmluvy o spracovaní platby, Partner uzavrďím tejto zmluvy udeíuJe
Spraiovatelbvl plnomocensťvo na vykonanie všetk ch rikonov potrebn ch na rlhradu Ceny Poskytovatelbvl
v zmysle tohto bodu, priČom plnomocenstvo sa udeíuje na obdobie ričinnosti tejto zmluvy. V pr(oade ak
Spracovatel' neuhradí Cenu Poslrytovatelbvl v mene a na rjčet Partnera v zmysle tohto bodu, Cenu uhradí
Poskytovatelbvi samotnr Partner.

Všeobecné oUctroOnťpodmienky a Cenník
Na vzájomn' právny vťah Poskytovateía a Paftnera založen , touto zm]uvou sa vťahuj Všeobecné
obchodné podmienky_- PokladnlČn systém k Zmluve o poskytovaní služieb - Pokladničn system (d'alej len

"YOP-PS") 
v znení riČinnom v deň ričinnostl tejto zmluvy vrátane ich ztnlen, doplnení či náhraOeňí rrovYml

vŠeobecn,ml obchodn mi podmlenkami po dnl ťrčlnnosti tejto zmluvy a Ceňník - pokladnlčn systém
k_Zmluve o poskytovaní sluŽleb - Pokladničn systém (ďalej len ,,cenník-ps") v znení rlčinnom v deň
Člnnosti tejto zmluvy vrátane jeho zmien, doplnení či nahraáení nov ,m sadzo'bníkom poplatkov po dni

rió nnosti teJto zmluvy,

|aÉn"e1 podplsom tejto zmluvy poWrdzuje, že bol so znením VOP-PS o so znením Cenníka - PS oboznámen, ,
Že s"lch znením bez v hrad sr]hlasí a že znenle VOP-PS a znenle Cenníka - PS prevzal prl pottpise tejio
zmluvy od Poskytovatel'a.

Iu.
záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa vyhotovuJe v dvoch rovnopisoch, pričom každá z<l zmluvn,ch strán obdrží po jednom
rovnoplse.
Táto zmluva nadobrida platnosť a člnnoď dňom jej podpísania obidvoma zinluvn mi stranarrri, ak sa
zmluvné strany nedohodli inak. V prípade, ak vzhl'adom na postavenie partnera Je táto zmluva povinlte
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Obchodné meno/názov:

Adresa síd!a/ miesta pod nikania

Korešpondenčná adrcsa:
rčo:
rč optt/Dlč:
Kon ajrica prostred n íctvo m :

Funkcia:

Telefón:

E-mai!:

IBAN:

t(.yrurká:,kní, nlca; v, fud,*

3,fi:|á 0 8

Jánka Bírová

0915 572 250

*

sK70 8180 0000 0070 0048 1352

Ver,I/2021
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závázky alebo povinnosti wplývajúce z tejto zmluvy

potvrdzule sloj
lom v zmys|e
o vyhotovovaní

akéhokol'vek peňažhého záv Po§

skutočno*i vlac ako 10 dnÍ, b.!'l
dg uhradenia všeť<ých sptatných peňaŽných záváz

;il.čilřŘ*á ;ób" na p"úrnni,st parinera uhradiť cenu v celel-W§[e,. 
.

11. Éťň;i ň*aím 6jt9;úi,r",, udeťuje p"ir.vtoúieroul i,it m idŇffikačných a tontaKných

JL2, ním
P

13. hy:

Príloha č"3l
Prílohe č.4:

zoznam prevádzkarní

Všeobecné obchodné podrnienky - Pokladničn systém

Priloha č.5l Cenník - Pokladničn systém
Zmena, doplnenie, zrušenie alebo nahrad
zmluve nie je skutočnoďou, Korá by vyž
vďahu založenom touto zmluvou sa však

14. Zmlwné strany vyhlasujtj, že woju vól'u v tejto zm

zmluva nebola uzatvorená za nápadne nev hodn
v ,hrad, doplnkov a in, ch zmlen a na znak s hlasu ju vlastnoruČne podpisuj .

Ygr. tiarek drau_n, splnorrlocnenec
Ing. Adnána Šveca

kcr,ate|'a Posco|,n s.r.o.

Mgr. Mióal Rezák
konatel' Poscom s.r.o.

*neh iace g prďiarknuť
Ver,I/2021
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Zoznam prevádzkarní

k Zmluve o poslcytovaní služieb - Poktadničn systém č.

Poscsn s;r,o.
li.lr"i a6ánŇa 93, 949 01 Nitra, lčo: st o31 884, zapísaná v obchodnom reglstň okresného srldu Nltra, oddiel:

Sro, vložka číslo: 43859/N, e-mail: lnfo@poscom.sk

(d'alej len,Posltytovatel^')

Názov obchodného miesta:

Adresa:

PSč:

Mesto:

otváracia doba:

Popis činnosti;

Kód MCC/sektor:

kontaktná osoba:

Funkcia:

Telefón:

E-mail:

l Typ zariadenia;

-,

Mgr, Marek Braun
splnomoorcnec Ing, Adriána Šveca

.}^ ^Fl"lfu.^oloČrrosti Posco m e. r. o.

Mgr, Michal Rezák, konatel Poscom s.r.o.

vel,.I/202l

V. . . . CadCa. . . t . t . ., dňa .,,Z3 .6.20ZL. ! ..., r.

L)t, l l, I\ťLlyvI",§- -

a

Názov obchodného miesta :

Adresa:

PSč:

1 2,

Ulica 17. novembra 1258
ry* e4l:w.&@ee/,?4ža

a22fiL
w?4

4*

knižnica

Janka Bírová

riadlteťka

0915 572 250

PAX A80 sSL
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ObŤednávka - Poklad

k Zmluve o po kytovaní sluŽieb - Po,kladnlčn!, sy,stém č,

totru; len ..ŽmtuvaJ, uzavrete! medzi nasledujŮcim Paftnerorn :

a soolďn scom s.r.o., sídlo: Golianova 93, 949 01Nitra, ,, $nOm reglstri

Ól:# il il;;'ffiĚť š..q ,rJtňÉtsó, +jďsg/Ň, e-maií: , íóm,

1, paftner podplsom tejto ávky nlěn ajeí.doručením poslqtovateťovi si objednáva na
-' 

iárÉJ" wslíe uueaeňáJ u pó teťa anteiilužieb v nasledovnom rozsahu:

merná_iednQlb nnnožsWo

ktaOné funkcionality
progťarntt ute

ks

kladné funkcionality ks .-{
meslac

základné funkcionality
Progra'nn,u,Susine 5

ks _ EUR bez DPH l Vs l
rnesia6

Frevádtkar,eň
Prevádzkareň1!E99!g

prevádzleareň
Frtvádzfureň/ íE9$

doplnková
1 K tabletu

s uhlgprhČkou dlspleja S_]' alebo 9" _

k5 EUR bez DPH l l<s l
mesiac l

_

eaSnir
:zariadeniá PAX A9ž0_:{A|!:!n4n )

doplnková
nalks

ks
mesiac 2

PAx ks _EUR bez DPH l }<s l
mesiac

ks
--EÚR 

uez DpH l us l
mesíac

á 1 ks pokladntčná

eásuvka,

ks EUR bez DPH l l§ l
- 

,
rnesiac

užívaile--_- Vybavenia - 1 lcs tablet
s uhlopriďkou dispteja 5" 5 p!z,d,,ro!"n _

ks EUR bez DPH l |<s l
mg5|,óc

1 ks tablet s
8" s pU,zllrgrn

ks
mÉsla

ffieňia t ks tablet s

uhtopriďkeu displeja 10" so soianom
ks _EUR bez DPH l Us l

mesiac

-uŽfuanie Vybavenia - 1 ks tablet s

uhiopriečkou disRleia 1,1' _s_o stohnq,m
ks _ EUR bez DPH l Us l

meslác

ffienia 1 ks tlačiareň s LAN

nriooiením

ks EUR bez DPH l U$ l
íne lac

ia 1 ks tlačiareň
s Bíuetooth ]pripojením

ks _EUR bez DPH l Vs l
mesiac

a * 1kszákazníclo
ďkou displeja 1ť

K _EUR bez DPH l Vs l
mesiac

1 k obrq!9yka do ks

r uŇtrá šuma nezahiňa slJmu za užívanie tabletu
2 uwdenď luma zah ňa sumtJ za už|uanie zarladenia PAX A920 (All-in,One)

ver.I/2021



kuchvne s uhlonriečkou dlsplela 22" rnesíac
užívanie Zariadenia POS Ethernet,
neprenosny

ks 1 _10_ EUR bež DPH l ?s l
rnesiac

užívanie Zariadenia - POS GPRS, neprénosni l EUR bez DPH l Y,s l
mesiač

užívanie Zariadenia - POS GPRS, rnoblln, ks HEUR bez DPH l Ys l
mesiac

uŽÍvanie Zariadenia - POS WiFi, mobiln, ks _EURbezDPH ll l
mesiac

PoZNAMKA 12 mesiácov bez nájmu
Bez 6 doplatku

2. Paftner vyhlasuje a podpisom tejto Objednávky potvrdzuje, že Partner má uzavrď Zmluvu o spracovaní
transakcií pre Transakcie uskutočnené v Previádzkarňaó Partnera s nasledovn,m subjektom v postavení

praconteťa:
a) Global Payments s.r.o., so sídlom V olšinách 626180, Strašnlce, 10O OO Praha 10, Česká republika,

Ifu: 0+2 35 45z 8 3

b) SaltPay ttB hf. so sídlom Armr]li 30, 108 Reykjavík, Islandská republika, 3 s

Táto Objednávka-Pokladničn slstém v celom rozsahu ruší a nahrádza Objednávku-Pokladničn systém
č..,......,..,...4
Poskytovatel' podpisom tejto ObJednávky potvrdzuje jej doručenie Poskytovatel'ovl.

3.

4

Mgr. Marek Braun,
splnomocnenec lng. Adriána Šveca,
lrnn^}.r,,snoločDo [i Po oms.r.o. __ ._

rtnóil Michal Rezák
konatel'Poscom s.r.o.

phDr. Janka Bírová
riaditeíka Kysuckej knižnice v Čadci

g začlarknuť
q 

ak g neuplatňujq prečiarknuť

ver,I/2021 2/2



PašC§rn I v*L"] .s[:l_L", V,l,ri {.,i: :<t

Cenník - Pokladničn systém

spoloČnosti Poscom, s.r.o., sídlo: Golianova 93,949 01 Nitra, ICO: 51 031 884, zapísaná vObchodnom registri
Okresného stidu Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 43859/N

k Zmluve o posltytovaní služieb - Pokladničn systém (d'a!ej len,,Cenník-PS*)

L
1. Licenčn, poplatok pre Program Lite pozostáva z nasledovnlÍch sriČastÍ:

ku kton m bude uplatnená DPH podl'a príslušného všeobecne závázného právneho predpisu v rjčinnóm znení.

2. LicenČn, poplatok pre Program L!te+ pozostáva z nasledovnych sr]častí:

ku kton m bude uplatnená DPH podl'a príslušného všeobecne závázného právneho predpisu v r]činnom znení.

3. Licenčn, poplatok pre Program Business pozostáva z nasledovn, ch sričastí:

L uvedená suma nezah ňa sumu za užívanie tabletu
2 uvedená suma zahfňa sumu za užívanie zariadenia PAX A920 (Att-in-One)

ver,Il202t
I13

s časť Lieenčného poplatku suma za mesiac
pouz vanie systému - základné funkcionaliw proqramu Lite 13,- EUR bez DPH
pouŽÍvanie Systému - doplnková funkcio_nalita skladové hospodársWo 39; EUR bez DPH /

prevádzkareň
pouŽÍvanie Systému - doplnková funkcionalita OneMenu 39,- EUR bez DPH /

prevádzkareň
uŽÍvanie Vybavenia - 1 ks zariadenia PAX A920 (All-in-One) vrátane SIM kartv 0,00 EUR bez DPH
užívanie vybavenia - 1 ks čítačka čiarov, ch kódov 6,50 EUR bez DPH
užívanie Vybavenia - 1 ks pokladničná zásuvka 6,50 EUR bez DPH

srjčasť Licenčného poplatku suma za mesiac
používanie systému - základné funkcionalitv proqramu Lite+ 19,- EUR bez DPH a

pouŽÍvanie Systému - doplnková funkcionalita skladové hospodárstvo 39; EUR bezDPH l
prevádzkareň

používanie Systému - doplnková funkcionalita OneMenu 39; EUR bez DPH /
prevádzkareň

pouŽÍvanie Systému - doplnková funkcionalita mobiln,i čašník na 1 ks tabletu s uhlopriečkou
displeja 5" alebo 8"

9,- EUR bez DPH 1

pouŽilvanie Systému - doplnková funkcionalita mobiln, čašník na 1 ks zariadenia PAX A920
(All-in-One)

19,- EUR bez DPH 2

užívanie Vybavenia - 1 ks zariadenia PAX A920 (Att-in-One) vrátane SIM kartv 0,- EUR bez DPH
užívanie vybavenia - 1 ks čítačka čiarowch kódov 6,50 EUR bez DPH
uzlVan e Vybavenia - 1 ks pokladničná zásuvka 6,50 EUR bez DPH
uzlVan e vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeia 5" s puzdrom 16,50 EUR bez DPH
uzlVan e vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeia B" s puzdrom 15,50 EUR bez DPH
uzlVan e vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou dlspleia 10" so stoianom 19,- EUR bez DPH
uzlVan e vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeia 14" so stoianom 35,- EUR bez DPH
uzlVan e Vybavenia - 1 ks tlačiareň s lÁN pripoienlm 15,- EUR bez DPH
uzlvan e Vybavenla - 1 ks tlačiareň s Bluetooth pripoiením 16,50 EUR bez DPH

srjčasť Licenčného poplatku suma za meslac
pouŽÍvanie Systému - základné funkcionalltv Proqramu Business 29,- EUR bez DPH
pouŽÍvanie Systému - doplnková funkcionalita skladové hospodárswo 39; EUR bez DPH /

prevádzkareň
používanie Systému - doplnková funkcionalita OneMenu 39,00 EUR bez DPH /

prevádzkareň
pouŽÍvanie Systému - doplnková funkcionalita mobiln, čašník na 1 ks tabtetu s uhlopriečkou
displeja 5" alebo 8"

9,- EUR bez DPH 1

pouŽÍvanie Systému - doplnková funkcionalita mobiln,i čašník na 1 ks zariadenia PAX A920
fAl1-1n-One)

19,- EUR bez DPH 2

užívanie Vybaven a - 1 ks zariadenia PAX A920 (All-in-One) vrátane SIM kartv 0,- EUR bez DPH
užívanie Vybaven a -,1 ks čítačka čiarouich kódov 6,50 EUR bez DPH
užívanie Vybaven a - 1 ks pokladničná zásuvka 6,50 EUR bez DPH
užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou d spleja 5" s puzdrom 16,50 EUR bez DPH
užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou d spleia B" s puzdrom 15,50 EUR bez DPH
užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou d spleia 10" so stoianom 19,- EUR bez DPH
uŽÍvanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeia 14" so stoianom 35,- EUR bez DPH
užívanie Vybaven a - 1 ks tlačiareň s láN pripoiením 15,- EUR bez DPH
užívanie Vybaven a - 1 ks tlačiareň s Bluetooth pripoiením 16.50 EUR bez DPH



poscamt

užívanie vybavenia - 1 ks zákaznícka obrazovka s uhlopriečkou displeia 10" t6,- EUR bez DPH
uŽÍvanie Vybavenia - 1 ks obrazovka do kuchyne s uhlopriečkou displeia 22" 75,- EUR bez DPH

ku kton m bude uplatnená DPH podl'a príslušného všeobecne závázného právneho predpĚu v činnóm zn'ení.

Ir.
1. v, ška Nájomného je v závislosti od druhu zariadenia nasledovná:

ku ktorému bude uplatnená DPH podl'a príslušného všeobecne závázného právneho predpisu v ričinnom znení.

uI.

Poplatok za integráciu Systému s in,m už podporovan,m riešením používan m Partnerom je vo rr ške 19,- EUR bez DPH
mesaČne za kaŽdé rieŠenie integrované so Systémom, ku ktorému bude uplatnená DPH podl'a príslušného všeobecne
závázného právneho predpisu v tičinnom znení (v prípade 20% DPH 22,80 EUR s DPH). Poplatok za sprístupnenie API
rozhrania Systému na prepojenie s in m rieŠením používan m Partnerom je vo v,ške 39,- EUR bez DPH, ku ktorému bude
uplahená DPH podl'a prísluŠného ťseobecne závázného právneho predpisu v ričinnom znení 1v prípade 20o/o DPH 46,80
EUR s DPH.
Poplatok za nedostatoČné vyuŽitie Zariadenia, ktor m je platobn terminál je vo u ške 6,- EUR bez DPH mesačne, ku
ktorému bude uplatnená DPH podlh príslušného všeobecne závázného právneho predpisu v činnom znení (v prípade 200/o

DPH 7,20 EUR s DPH). Poplatok sa uplatní vprípade, ak celková suma Transakcií uskutočnen,ch prostredníctvom
Zariadenia, ktoré je platobn, m terminálom za kalendárny mesiac bude nižŠia ako 1.350,- EUR. {
Poplatok vo rn Ške 50,- EUR bez DPH je za každ, z nasledovn,ch rjkonov:
a) poplatok zavyjazd technika k Zariadeniu do Prevádzkarne alebo na iné miesto,
b) poplatok zavyjazd technika k Vybaveniu do Prevádzkarne alebo na iné miesto,
c) poplatok za prvri a opátovnrl inštaláciu Zariadenia (opátovnou inštaláciou sa rozumie inštalácia už predt m

inŠtalovaného Zariadenia pokial'je uskutočnená z iného dóvodu ako je inštalácia po odstránení vady Zariadenia, za
ktor zodpovedá Poskytovatel'),

d) poplabk za opátovnri inštaláciu Vybavenia (opátovnou inštaláciou sa rozumie inštalácia už predt m inštalovaného
Vybavenia pokialje uskutočnená z iného dóvodu akoje inštalácia po odstránenívady Vybavenia, za ktorri zodpovedá
Poskytovatel'),

e) poplatok za v menu inŠtalovaného Zariadenia za nové Zariadenie na žiadosť Partnera (poplatok sa neplatí v prípade
ak u mena Zariadenia bola nevyhnutrrá vzhl'adom na neodstránitel'nri vadu Zariadenia a za vznik vady Zariadenia
nezodpovedá PoskytovateI),

D poplatok za uy'menu inŠtalovaného Vybavenia za nové Vybavenia na žiadosť Paftnera (poplatok sa neplať v prípade
ak v mena Vybavenia bola nevyhnutná vzhl'adom na neodstránitel'n vadu Vybavenia a za vznik vady Vybavenia
nezodpovedá Poskytovatel),

9) poplalok za Školenie obsluhy Zariadenia (poplatok sa neptať za prvé školenie obsluhy Zariadenia pri prvej inštalácii
Zariadenia po uzavreť Zmluvy),

h) poplatok za školenie obsluhy Systému respektíve Vybaventa,
ku ktorému bude uplatnená DPH podl'a príslušného všeobecne závázného právneho predpisu v r]činnom znení (v prípade
20olo DPH 60,- EUR s DPH).
Poplatok za odinŠtalovanie Zariadenia je vo rn Ške 50,- EUR bez DPH za 1 ks Zariadenia, ku ktorému budeuplatrrená DPH
podl'a prísluŠného vŠeobecne závázného právneho predpisu v t]činnom znení (v prípade 20o/o DPH 60,- EUR s DPH).
Poplatok za odinŠtalovanie Vybavenia je vo viŠke 50,- EUR bez DPH za 1 ks Vybavenia, ku ktorému bude uplatnená DPH
podl'a prísluŠného všeobecne závázného právneho predpisu v tlčinnom znení (v prípade 20% DPH 60,- EUR s DPH).
Poplatok za zasielanie v pisu Transakcií uskutoČnen ch prostrednícwom Zariadenia za obdobie kalendárneho mesiaca
poštou je vo rn ške 5,- EUR bez DPH za rny'pis, ku ktorému bude uplatrrená DPH podl'a príslušného všeobecne závázného
právneho predpisu v rjčinnom znení (v prípade 200/o DPH 6,- EUR s DPH).
Poplatok za nedóvodn, v jazd technika do Prevádzkarne alebo na iné miesto je vo 4iške 5O,- EUR bez DPH za 1 v jazd, ku
ktorému bude uplatnená DPH podl'a príslušného všeobecne závázného právneho predpisu v rjčinnom znení (v prípade20o/o
DPH 60,- EUR s DPH), Neddvodn, m lnijazdom technika sa rozumie rn jazd technika k hlásenej vade Systému, Vybavenia
alebo Zariadenia v prípade, ak technik po kontrole Systému, Vybavenia alebo Zariadenia nezistí žiadnu vadu Systému,
Vybavenia alebo Zariadenia alebo technik zistí vadu Systému, Vybavenia alebo Zariadenia, za ktorrl Poskytovatel'
nezodpovedá (napríklad hlásená vada Systému, Vybavenia alebo Zariadenia bola spdsobená poruchou komunikačnej siete
slrižiacej na spojenie Zariadenia so zrjčtovacím platobn m centrom).
Poplatok vo rn Ške 150,- EUR bez DPH je ak nastane ktorákoívek z nasledovn, ch skutočnostíl
a) akékol'vek poruŠenie povinnosti Partnera vypl vajr]cej mu zo Zmluvy, VOP-PS alebo príslušn,ch všeobecne

závázn, ch právnych predpisov,
b) predČasné ukonČenie Zmluvy Partnerom, kton m sa rozumie ukončenie činnosti Zmluvy Partnerom pred uplynutím

doby uvedenej v bode 1. článku XL VOP-PS,
c) nulorn obrat na ZariadenÍ, ktoď je platobn,m terminálom za obdobie 2 po sebe nasledujticich kalendárnych

mesiacov, kton m sa rozumie celková suma Transakcií uskutočnen,ch prostrednícWom Zariadenia vo u Ške 0,- EUR
za uvedené obdobie,

1

2.

3.

4.

5.

6.

7,

B

Druh zariadenia Náiomné za t ks zariadenia za mesiac
pos Ethernet, neprenosny 10.- EUR bez DPH
POS GPRS, neprenosn 12.- EUR bez DPH
POS GPRS, mobiln,í I4,- EUR bez DPH
POS WiFi, mobiln, L2,- EUR bez DPH
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9.

d) omďkanie s platením Ceny alebo jej časti o viac ako 3 dni,
ku ktorému bude upla rená DPH podl'a príslušného všeobecne závázného právneho predpisu v
20o/o DPH 180,- EUR s DPH).
v, ška poplatkov v zmysle tohto článku je pokiaí nie je uvedené inak sumou poplatku bez DpH,
DPH podl'a príslušného všeobecne závázného právneho predpisu v rjčinnom znení.

po (om 
f vc:u Itv_Ll,_wr: {:^ťrť.

ťrčinnom znení (v prípade

ku ktorej bude uplatnená

1

2

ry.
Ustanovenia tohto Cenníka-PS majri prednosť pred ustanoveniami VoP-PS a v prípade odlišností ustanovení tohto Cenníka-
PS a VOP-PS, rozhodné s ustanovenia tohto Cenníka-PS, Ustanovenia Zmluvy majri prednosť pred ustanoveniami tohto
Crnníka-PS a v prípade odliŠností ustanovení Zmluvy a tohto Cenníka-PS, rozhodné srj ustanovenia Zmluvy.
PoskytovateÍje oprávnen, vzhl'adom na zmenu právnej pravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky atebo na
základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tento cenník-ps (d'alej len ,,Zmena Cenníka-p9),
Poskytovater je povinn Zmenu Cenníka-PS s uvedením jej platnosti a rjčinnosti oznámiť Partnerovi a to zverejnením na
webovom sídle www.ooscom.sk a zaslaním oznámenia o Zmene Cenníka-PS Partnerovi elektronickou poštovou správou na
e-mailovrj adresu Parhera uvedenrj pri oznaČení Partnera v Zmluve (alebo neskdr oznámen Partnerom Poskytovatel'ovi)
najneskór 14 dní vopred pred dňom uČinnosti Zmeny Cenníka-PS. Zmena Cenníka-PS nie je skutočnoďou, Korá by
vyŽadovala uzavretie dodatku k Zmluve.
V prípade nesrjhlasu Partnera so Zmenou Cenníka-PS má Partner právo najnesk6r v posledn, pracovn, deň pred dňom

Činnosti Zmeny Cenníka-PS z uvedeného ddvodu písomne odsttipiť od Zmluvy a srjčasne odsťriienie oď Zmluvy musí byť
najneskór v posledn pracovn deň pred dňom ťrČinnosť Zmeny Cenníka-PS doručené Poskytovatelovi, inak právo partrtera
na odstripenie od Zmluvy zaniká, V prípade, že Partner riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstupiť od
Zmluvy, platí, že Paftner so Zmenou Cenníka-PS srjhlasí.
Tento Cenník-PS nadobrida platrrosť a ričinnosť dňa I5.04.2O2t.

3

4
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Programy Služieb - Pokladničn systém

spolďnostiPoscom, s.r.o., sídlo: Golianova 93,g4g 01Nitra, tČO:sr 031884, zapísaná vObchodnom registri
Okresného stidu Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 43859/N

k Zmluve o poskytovaní služieb - Pokladničn systém (d'a!ej len,,Programy Služieb-PS")

I.
1. Programy Služieb s nasledovné:

a) Lite,
b) Lite+,
c) Business,
d) Nájom.

2, Program Lite obsahuje:
a) používanie Systému prostredníicWom Vybavenia uvedeného v písm. b),
b) užívanie Vybavenia - 1 ks zariadenia PAX A920 (All-in-One) vrátane SIM karty.

V prípade ak Partner má záujem používať Systém v rozsahu Programu Lite prostrednícWom viac ako 1 ks
zariadenia PAX A920 (All-in-One), Partner si musí pre používanie Systému prostrednícWom každého d'alšieho
zariadenia PAX A920 (All-in-One) objednať samostatne Program Lite.

3. Na základe osobitnej požiadavky Partnera, Program Lite móže obsahovať aj:
a) užívanie Vybavenia - 1 ks číitačka čiarov, ch kódov,
b) užívanie Vybavenia - 1 ks pokladničná zásuvka.

4. Program Lite umožňuje Patnerovi používať nasledovné funkcionality Systému:
a) vytváranie, rozdelbvanie a storno zákazníckych čtov, {

b) r chle označenie položie(
c) hrady Čtovanej ceny v hotovosti, bezhotovostne platobnou či inou kartou, poukážkami alebo ich

kombináciou
d) ričtovanie položiek dotykom alebo čítačkou čiarov ch kódov,
e) čtovanie položiek v off-line režime Vybavenia (bez internetového pripojenia), rjčtované položky budri

odoslané do Systému po pripojenísa vybavenia na internetové pripojenie,

0 kategorizáciaproduktov,
s) tlač faKrjr priamo od stola,
h) neobmedzen, počet položiek.

5. Na základe osobitnej požiadavky Partnera Poskytovatel' umožní Partnerovi používanie nasledovn, ch
doplnkw ch funkcionalít Systému pre Program Lite:
a) skladovéhospodársWo,
b) OneMenu (online objednávkou systém na donášku jedla).

6, Program Lite+ obsahuje:
a) používanie Systému prostredníctvom Vybavenia uvedeného v písm. b) a 1 ks tabletu určeného

Partnerom,
b) uŽívanie Vybavenia - 1 ks zariadenia PM A920 (All-in-One) vrátane SIM karty.

V prípade ak Paftner má záujem používať Systém v rozsahu Programu Lite+ prostredníctvom viac ako 1 ks
zariadenia PAX A92O (All-in-One), Paftner si musí pre používanie Systému prostrednírctvom kažďého d'alšieho
zariadenia PAX A920 (All-in-One) objednať samostatne Program Lite+. V prípade ak Partner má záujem
pouŽÍvať Systém v rozsahu Programu Lite+ prostrednícWom viac ako 1 ks tabletu, Paftner si musí pre
pouŽÍvanie Systému prostredníctvom každého d'alšieho tabletu objednať samostatne Program Lite+.

. 7, Na základe osobitnej požiadavky Partnera, Program Lite+ móže obsahovať aj:
a) užívanie Vybavenia - 1 ks čítačka čiarov, ch kódov,
b) užívanie Vybavenia - 1 ks pokladničná zásuvka,
c) užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeja 9' s puzdrom,
d) užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeja 8" s puzdrom,
e) užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeja 10" so stojanom,
D . užilvanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeja 1ť so stojanom,
9) užívanie Vybavenia - 1 ks tlačiareň s l_AN pripojením,
h) užívanie Vybavenia - 1 ks tlačiareň s Bluetooth pripojením.

8. Program Lite+ umoŽňuje Partnerovi používať všetky funkcionality Systému uvedené v bode 4. tohto článku a
nasledovné funkcionality Systému :
a) flexibilné užívatel'ské roly s róznymi oprávnentamt,' b) čísla objednávok,
c) slepá uzávierka,
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Paftnerov| nasledovnych doplnkov,ich

11.

10.

14.

15.

d) cenové hladiny.
Na základe osobitnej poŽ|adavky Partnera Poskytovatel' umožní
funkcionalí| Systému pre Program Lite+:
a) skladové hospodársWo,
b) OneMenu (online objednávkoW systém na donášku jedla),
c) mobiln čašník.

Program Business obsahuje:
a) používanie Systému prostrednícWom Vybavenia uvedeného v písm, b) a 1 ks tabletu urČeného

Partnerom,
b) užívanie Vybavenia - 1 ks zariadenia PAX A920 (All-in-One) vrátane SIM karty.

V prípade ak Partner má záujem používať Systém v rozsahu Programu Business prostrednícWom viac ako 1

ks zariadenia PAX A920 (All-in-One), Partner si musí pre používanie Systému prostrednícWom kaŽdého
d?lšieho zariadenia PAX A920 (All-in-One) objednať samostatne Program Business. V prípade ak Partner má
záujem používať Systém v rozsahu Programu Business prostrednícWom viac ako 1 ks tabletu, Partner si musí
pre používanie Systému prostredníctvom každého d'alšieho tabletu objednať samostatne Program Business.
Na základe osobitnej požiadavky Paftnera, Program Business m6že obsahovať aj:
a) užívanie Vybavenia - 1 ks čítačka čiarov, ch kódov,
b) užívanie Vybavenia - 1 ks pokladničná zásuvka,
c) užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeja 5" s puzdrom,

d) užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeja 8" s puzdrom,

e) užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeja 10" so stojanom,
f) užívanie Vybavenia - 1 ks tablet s uhlopriečkou displeja 14" so stojanom,

s) užívanie Vybavenia - 1 ks tlačiareň s LAN pripojením,
h) užívanie Vybavenia - 1 ks tlačiareň s Bluetooth pripojením,
i) užívanie Vybavenia - 1 ks zákaznícka obrazovka s uhlopriečkou displeja 10",
j) užívanie Vybavenia - 1 ks obrazovka do kuchyne s uhlopriečkou displeja 22". 1

Program Business umožňuje Partnerovi používať všetky funkcionality Systému uvedené v bodoch 4. a 8. tohto
článku a nasledovné funkcionality Systému:
a) mapa stolov dostupná na tablete s uhlopriečkou displeja minimálne 14".

Na základe osobitnej požiadavky Paftnera Poslqrtovatel' umožní Partnerovi nasledovn,ch doplnkou ch
funkcionalít Systému pre Program Business:
a) skladovéhospodárstvo,
b) OneMenu (online objednávkov systém na donášku jedla),
c) mobiln čašník.

Zariadenie PAX A920 (All-in-One) je možné používať ako eKasa riešenie, avšak pre uvedené vyuŽitie si Partner
musí na vlastné náklady zaobstarať k uvedenému zariadeniu chránené dátové riložisko v zmysle prísluŠn, ch
všeobecne závázn, ch právnych predpisov.
Program Nájom obsahuje:
a) užívanie 1 ks Zariadenia.

il.
Ustanovenia tohto Programu Služieb-PS majri prednoď pred ustanoveniami VOP-PS a v prípade odliŠností
ustanovení tohto Programu Služieb-PS a VOP-PS, rozhodné s ustanovenia tohto Programu sluŽieb-PS.
Ustanovenia Zmluvy majrl prednoď pred ustanoveniami tohto Programu Služieb-PS a v prípgde odliŠností
ustanovení Zmluvy a tohto Programu Služieb-PS, rozhodné s ustanovenia Zmluvy.
Poskytovatel' je oprávnen, vzhl'adom na zmenu právnej pravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej
politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tento Program SluŽieb-PS
(dhlej len ,,Zmena Programu Služieb-PS"). Poskytovatel' je povinn Zmenu Programu SluŽieb-PS s uvedením
jej platnosti a činnosti oznámiť Partnerovi a to zverejnením na webovom sídle www.poscom,sk a zaslaním
oznámenia o Zmene Programu Služieb-PS Partnerovi eleKronickou poštovou správou na e-mailovrl adresu
Partnera uveden pri označení Partnera v Zmluve (alebo neskór oznámen Paftnerom Poslrytovatelbvi)
najneskór 14 dnívopred pred dňom rjčinnosti Zmeny Programu Služieb-PS. Zmena Programu SluŽieb-PS nie
je skutočnoďou, Korá by vyžadovala uzavretie dodatku k Zmluve.
V prípade nesrihlasu Partnera so Zmenou Programu Služieb-PS má Partner právo najneskór v posledn,
pracovn deň pred dňom ričinnosti Zmeny Programu Služieb-PS z uvedeného dóvodu písomne odstripiť od
Zmluvy a s časne odst penie od Zmluvy musíbyť najneskór v posledn, pracovn deň pred dňom rjČinnosti
Zmeny Programu Služieb-PS doručené Poskytovatelbvi, inak právo Partnera na odst penie od Zmluvy zaniká.
V prípade, že Paftner riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstripiť od Zmluvy, platí, Že Partner
so Zmenou Programu Služieb-PS srihlasí.
Tento Program Služieb.Ps nadobrjda platnoď a ričinnoď dňa 15.04.2021

t2.
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Všeobecné obchodné podmienky - Pokladničn systém

spoloČnosti Poscom, s,r,o., sídlo: Golianova 93, g4g 01 Nitra, tČO: st o31 884, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného stidu Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 43859/N

k Zmluve o poskytovaní sluŽieb - Pokladničn systém (d'atej len,,VOP-PS")

3

4

1

2

6

7

8

9

10

I. L2.
Vymedzenie pojmov

,,Cena" sa rozumie celková odplata
uhrádzaná Paftnerom Poskytovatel'om za
zabezpeČenie poskytovania SluŽieb v zmysle
Zmluvy, ktorá je určená ako sťrčet
Licenčného poplatku, Nájomného 13.
a Poplatku.
,,Cenník-PS* sa rozumie Cenník
pokladničn, systém k zmluve o poskytovaní
služieb Pokladničn, systém, Worlaci L4.
prílohu č.5 Zmluvy.
,,Dáta" sa rozumejri informácie a rldaje
sprac vané Partnerom v Systéme.
,,Dotknuté osoby" sa rozumejťr fyzické
osoby konajťrce v mene Partnera, napríklad 15.
konatelia , zamestnanci, splnomocnené
osoby.
,,Držitel^' sa rozumie osoba/ ktorá je
oprávnenym držitetbm Karty a uhrádza cenu
alebo jej časť za tovar dodan, respektíve 16.
službu poskytnutťr v Prevádzkarni respektíve
prostrednícWom prevádzkarne
bezhotovostne prostrednícWom Kafly.
,,GDPR" sa rozumle Nariadenle Európskeho t7.
partamentu a Rady (EÚ) 20161679 z
27.04.20L6 o ochrane fyzick, ch osób pri
sprac vaní osobn, ch ridajov a o vol'nom
pohybe tak, chto ťrdajov, ktor m sa zruŠuje
smernica 95l46/ES. 18.
,,katta" sa rozumie banková alebo iná
platobná karta alebo iná obdobná karta
vrátane debetnej, kreditnej karty alebo
predplatenej karty, ktorr] je možné používať
na bezhotovostnťr r]hradu ceny alebo jej
časti dodaného tovaru respektíve
poskytnutej služby a bola vydaná na základe 19.
licencie udelenej Kartovou spoločnostbu.
,,Kaltová spoločnost^' sa rozumie osoba,
ktorá má v, lučné právo udel'ovať tretím
osobám l|cenciu na vydávanie Karty 20.
konkrétnej kartovej siete.
,,Licencia" sa rozumie srihlas s požívaním
Systému udelen,i Poskytovate!'ovom
Partnerovi na obdobie rjčinnosti Zmluvy. 2t.
,,Licenčny poplatok" sa rozumie odplata
Poskytovatel'a za udelenie Licencie
Partnerovi Poskytovatel'om a prenechanie 22.Vybavenia do užívania Paftnerovi
Poskytovatel'om na základe Zmluvy. V,iška
Licenčného poplatku je uvedená
v Objednávke-Pokladničn, systém a je
vyčíslená na základe Cenníka-Ps.
,,Nájomné" sa rozumie odplata
Poskytovate!'a za prenechanie Zariadenia do
užívania Partnerovi na základe Zmtuvy.
V, ška Nájomného je uvedená
v Objednávke-Pokladničn, systém a je
vyčíslená'na základe Cenníka-Ps. 23.

,,Objednávka-Pokladničn systém" sa
rozumie objednávka Partnera na
poskytovanie Služleb v zmysle Zmluvy
akceptovaná Poskytovatel'om. Objednávka-
Pokladničn systém Worí prílohu č.2.
Zmluvy.
,,Po]tál" sa rozumie internetovy portál
prevádzkovan na internetovej stránke
h,ttp_;/lsjgry"qus.&9,!!, na ktorom je
prevádzkovan Systém.
,,Pattner" sa rozumie fyzická alebo
právnická osoba oprávnená dodávať tovar
respektíve poskytovať službu, ktorej na
základe Zmluvy Poskytovatel' zabezpečuje
poskytovanie Služieb.
,,Paltnersk Čet" sa rozumie webové
rozhranie prevádzkované na internetovej
stránke hEď/ad m i n.storyous, co m,
prostrednícWom ktorého sa Paftner
prihlasuje so Systému a používa Systém.
,,Poplatok" sa rozumie poplatok rjčtovan,
Poskytovatelbm Paftnerovl v zmysle
cenníku-ps. v, ška poplatku je uvedená v
Cenníku-PS.
,,Poskytovatet^' sa rozumie spoloČnosť
Poscom, s,.r.o., sídlo: Golianova 93,949 01
Nitra, ICO: 51 031 B84, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného s rdu Nitra,
oddie! Sro, vložka č.: 43B59/N.
,,Prevádzkareň" sa rozumie prevádzkareň
Paftnera, v ktorej alebo prostrednícWom
ktorej Paftner dodáva tovar respektíve
poskytuje službu a vo vzťahu ku ktorej
Poskytovatel' poskytuje Služby Paftnerovi.
Zoznam Prevádzkarní je uvedeny v prílohe
č.3 k Zmluve.
,,Program" sa rozumie kombinácia SluŽieb
poskytovan,ich Poskytovatel'om Paftnerovi,
priČom vymedzenie obsahu jednotliu ch
Programov je uvedené v Programe Služieb.
,,Programy Služieb-PS* sa rozumie
Programy Služieb - Pokladničn, systém k
Zmluve o poskytovaní služieb - Pokladničn,
systém, Woriaci prílohu č.1 Zmluvy.

,,Obchodny zákonník" sa rozumie
zák.č.513/1991 Zb. Obchodn,il zákonník
v znení neskorších predpisov.

,,Služby" sa rozumej r nasledovné plnenia
poskytované Poskytovatel'om Partnerovi :

a) umožnenie používania Systému
Paftnerom,

b) prenechanie Vybavenia do
užívania Partnerovi,

c) prenechanie Zariadenia do
uŽívania Partnerovi,

respektíve len n|ektoré z uveden, ch plnení
určené Paftnerom v Objednávke-
Pokladničn, systém.
,,Spracovatel^' sa rozumie ktor, kol'vek
z nasledovnych subjektov:

a) Spoločnosť Global Payments s.r.o., so
sídlom V olšlnách 626/80, Strašnice, 100
00 Praha 10, Česká repubtika, IČo: O42
35 452 zapísaná v obchodnom registri
vedenom Mestskym s dom v Prahe,
oddiel C, vložka 244453, konaj rca na
Slovensku prostrednícWom svojej
organizačnej zložky Global Payments
s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na
Vajnorská t}OlB, 831 04 Bratislava
Nove Mesto, ICO: 50 010 301, zapísaná
v obchodnom registri vedenom
Okresn m srjdom Bratislava I, oddiel Po,
vložka 3016/8 (d'alej ako ,,GP")

b) spoločnosť SaltPay IIB hf. so sídlom
Ármril| 30, 108 Reykjavík, Islandská
republika, pósobiaca na zá klade
oprávnenia Úradu, pre finančn,i dohl'ad,
Island, so sídloní Katrinartuni 2, 105
Reykjavik, a oprávnená na Slovensku a

zaregistrovaná v registri zahraničn,ich
bánk poskytujticich cezhraničné služby v
Slovenskej republike, ktoď vedie
Národná banka Slovenska (d'alej ako

,,SaltPay").
,,Systém" sa rozumie elektronicky
zákaznícky, objednávkov,i a pok|adničn
systém pre podniky (reštaurác|e, bary,
bistrá, stánky a pod.) prevádzkovany pod
obchodn, m označením STORYOUS.
,,Transakcia" sa rozumie rjhrada ceny
alebo jej časti za dodan, tovar respektíve
poskytnutťr službu Kartou prostredníďvom
Zariadenia v Prevádzkarni alebo akykol'vek
prenos informácle prostrednícWom
Zar!adenia.
,,Vybavenie" sa rozumie technické
zariadenie, prostredníctvom ktorého Partner
používa Systém a ktoré prenecháva
Poskytovatel' Paftnerovi do užívania na
základe Zmluvy.
,,Vyššia moc" sa rozumie vYnimočná
udatosť alebo skutočnosť, ktorá vznikla
respektíve nastala po uzaWorení Zmluvy v
dósledku zm!uvnymi stranami objektívne
nespósobenych, nepredvídatel'nych a in,ich
neodvrátitel'nych udalostí a okolností
mimoriadnej povahy a ktoré postihujrJ
niektorťr zo zmluvn,ch strán tak, že nie je
schopná splniť svoj závázok. Za Vyššiu moc
sa však nikdy nepokladaj spoločenské
zmeny ekonomického, politického,
finančného alebo menového rázu, zmena
hospodárskych pomerov niektorej zmluvnej
strany alebo jej subdodávatel'a, nevydanie
a!ebo zamietnutie vydania akéhokol'vek
rozhodnutia orgánom verejnej moci.
Nepriaznivé poveternostné a klimatické
podmienky sa považujri za prípad Vyššej
moci len v prípade, ak predmetné

5
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29,
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33.

poveternostné a kl|matické podmienky sri
mimo obvykl, ch poveternostn, ch a
klimatick, ch podmienok v danom období
určen ch za predchádzajricich 5 rokov
,,zákaznícka linka" sa rozumie call
centrum dostupné v pracovn, ch dňoch
medzi 8:00 16:30 na telefónnom čísle
+421 905 B02 802 respektíve e-mailová
adresa info@poscom.sk.
,,Zapamátanie Katty" sa rozumie srihlas
udeleny Paftnerom prostrednícWom
Systému poskytovatel'ovi platobn, ch s!užieb
s opakovan, m využitím (predvyplnením)
ťrdajov o Karte, ktorej držitel'om je Partner,
prostrednícWom platobného systému na
prevod finančnych prostriedkov a zadanie
príkazu na prevod finančn, ch prostriedkov
z ričtu, ku ktorému je Karta vydaná alebo
asociovaná, v mene Partnera na ričet
Poskytovatel'a vo rn ške zodpovedajricej
v, ške sumy ceny alebo inej sumy
vyrjčtovanej Poskytovatel'om Partnerovi
v sťrlade so Zmluvou.

,,Zariadenie" sa rozumie platobn'. terminál
alebo iné technické zariadenie
prostrednícWom ktorého je možné Kaftou
realizovať Transakciu alebo iné zariadenie
odlišné od Vybavenia a ktoré prenecháva
Poskytovatel' Partnerovi do užívania na
základe Zmluvy.
,,Zmluva" sa rozumie Zmluva o poskytovaní
služieb - pokladničn, systém uzavretá medzi
Poskytovatelbm a Paftnerom, ktorá
upravuje vzájomné práva a povinnosti
zmluvnych strán v s vislosti so
zabezpečením poskytovania Služieb
Pa rtnerovi Poskytovatel'om.
,,Zm!uva o spracovaní platby" sa
rozumie Žiadosť o akceptáciu ptatobn, ch
kariet alebo Zmluva o prijímaní platobn, ch
kariet, respektíve obdobná zmluva uzavretá
medzi Spracovatel'om a Partnerom, na
základe ktorej Spracovatel' zabezpeČuje pre
Paftnera spracovanie a realizáciu
Transakcle.

II.
Systém a Vybavenie

partner berie na vedomie a uzavretím
Zmluvy sťrhlasí s tYm, že Systém je
prenechany Partnerov! na používanie ako
tzv. "Saas" (Softvér ako Služba), teda
Partner sa nestáva vlastníkom Systému ani
jeho častl ale je len oprávnen, ho užívať
počas trvania ričinnosti Zmluvy za
dohod nutYch pod m|enok.
Poskytovatel' udel'uje Licenciu Partnerovi
ako nern hradn , pre zemie Slovenskej
republiky a pre používanie prostrednícWom
Vybavení určenych v Objednávke-
Pokladničn, systém.
Partner nie je oprávneny bez v slovného
sťrhlasu Poskytovatel'a prenechať Systém na
pouŽÍvanie tretej osobe, Paftner teda nie je
oprávneny udeliť na používanie Systému
sublicenciu tretej osobe, a to ani čiastoČne.
Partner nie je oprávnen, bez u slovného
sťrhlasu Poskytovatel'a postrlpiť Licenciu na
tretiu osobu, a to anl čiastočne.

Poskytovatel' na základe uzavretej Zmluvy
zabezpečí spustenie prevádzky Systému v
prevádzkarni.

Zmluvné strany sa dohodli, že vo všetk ch
otázkach t,kajr]lcich sa prevádzkovania
Systému v Prevádzkarni je oprávnená a bude
v mene partnera konať osoba uvedená ako
kontaktná osoba Paftnera pre danťr
Prevádzkareň v prílohe č.3 k Zmluve.
Partner je povinn, používať Systém v s lade
s príslušn, mi všeobecne závázn mi
právnymi predplsmi, príslušn, mi

technickymi a in, ml normami, návodom na
obsluhu Systému a pokynmi respektíve
odporrjčaniami Poskytovatel'a. Paftner 3e
oprávneny používať Systém vYlučne

,, prostrednícWom osób riadne zaškolenych
na používanie Systému
Partner je oprávneny použilvať Systém
v lučne v s vislosti s vykonávaním jeho
podnikatel'skej člnnosti alebo inej Činnostl,
na vykonávanie ktorej má príslušné
oprávnenie.
Partner je oprávnen používať Systém
v lučne prostrednícWom Vybavení. Paftner
nie je oprávnen bez v slovného srjhlasu
Poskytovate!'a:

a) spracovať alebo
Systém,

prepracovať

b) vykonať pravu, spátn analyzu,
rekompiláciu Systému čl
ak, mkol'vek spósobom zasiahnuť do
Systému,

c) vykonať prevod zo zdrojového kódu
Systému, pristupovať k zdrojovému
kódu Systému čl sprístupniť
zdrojov kód Systému tretej osobe,

d) Systém spojiť s in,im autorskym
dielom,

e) vyhotoviť rozmnoženinu Systému,
0 verejne rozširovať Systém alebo

jeho rozmnoženinu,
g) uviesť Systém alebo jeho

rozmnoženinu na verejnosť.
Partner sa zavázuje vykonávať pravidelné
aktualizácie Systému poskytnuté Paftnerovi
Poskytovatel'om, ktoré móžu obsahovať
opravy prípadn, ch ch, b Systému čl nové
fu n kciona lity Systé mu.
Partner sa zavázuje poskytnriť rladne a vČas
Poskytovatel'ovi sťrčinnosť potrebnťr na
spustenie používania Systému a Vybavenia
Partnerom a to najmá:

a) umožniť Poskytovatel'ovi prístup do
Prevádzkarne,

b) umožniť Poskytovatel'ovi pripojenie
Vybavenia do elektrickej siete a
internetovej siete,

c) za bezpečiť rjčasť za mestna nca
partnera na školení o obsluhe
a používaní Systému a Vybavenia
uskutoČnenom Poskytovate!'om.

Paftner je povinn, sprac vať v Systéme
pravdivo, riplne a správne všetky Dáta, ktoré
je Partner povinny spracťrvať v Systéme.
Poskytovatel' nezodpovedá za správnosť a
ťrplnosť Dát spracovan, ch v Systéme
Paftnerom či tretími osobami. Poskytovatel'
poskytuje Partnerovi pouŽÍvanie Systému
ako technického riešenia maj ceho povahu
indikatívneho nástroja pre sledovanie tržieb

poscorn f v*rr ;[t.t. \Irb c^í:li:.

Partnera, Systém však nie je čtovn,
systém evidujťrci tržby Partnera.
Poskytovatel' najmá nezodpovedá za
prípadn, faktick nesrjlad medzl skutočne
uskutočnen, mi objednávkami plnení a
objednávkami plnení evidovan, mi v Systéme
a iné a Poskytovatel' nie je povinny uvedené
skutočnosti kontrolovať.
Partner je v celom rozsahu zodpovedny za
Dáta spracťrvané v Systéme, a to vrátane
spracťrvania Dát v sťrlade s príslušn, mi

všeobecne záváznymi právnymi predpismi.
Dáta sťr umiestnené na serveri tretej osoby
poskytuj cej hosting Dát spracrJvan,ich
v Systéme. V prípade ukončenia zmluvy
Poskytovatel' zabezpečí Partnerovi prístup
k Dátam spracovan, ch v Systéme po dobu
18-tich mesiacov odo dňa ukončenia
rjčinnostl Zmluvy.
Počas tjčinnosti Zmluvy má Poskytovatel' vo
vzťahu k Dátam povinnosť vykonávať
starosťivosť riadneho hospodára
a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu Dát.
Poskytovatel' najmá neposkytne,
nesprístupní či nezverejní Dáta tretím
osobám, s v nimkou tYch Dát, prl kton ch
sám Partner rozhodne, že móžu byť
poskytnuté, sprístupnené či zverejnené.
Partner si je uvederÉho vedomy a uzavretím
Zmluvy potvrdzu je, že sťrhlasí s tYm aby mal
Poskytovatel' prístup k niektorym častiam
Partnerského čtu v rozsahu nevyhnutnom
na plnenie Zmluvy.
Partner uzavretím Znnluvy udel'uje
Poskytovatel'ovi srih!as so sťahovaním,
spracovaním, uchovaním a použltím Dát
Poskytovatel'om na nasledujťrce ťrčely:

a) pre interné rjčely Poskytovatel'a,
b) na spracovanie a publikovanie Dát

V agregovaneJ respektíve
anonymnej podobe (napr. na čely
róznych št dií, štatistick,ch správ,
infografík, prípadou ch št dií a
pod.),

a so sprístupnením Dát tretej osobe
podiel'ajťrcej sa poskytovaní Služieb na
základe osobitného zrnluvného vzťahu
s Poskytovatel'om a to na rjčely uvedené
vyššie v tomto bode, pričom Poskytovatel'
nie je povinn sprístupnenie Dát uvedenej
tretej osobe osobitne oznamovať Paftnerovi.
Poskytovatel' je oprávneny Dáta sťahovať,
spracov ávať, uchovávať a použiť aj po

zániku r]člnnosti Zmluvy a to vrátane Dát,
ktoré boli v Systéme spracované po

ukončení činnosti Zmluvy a to aj vrátane
Dát, ktoré boli získané z príslušn, ch zdrojov
po skončení ťrčinnosti Zmluvy až do okamihu
odpojenia zdrojov, z kton ch Dáta
pochádzajťr.
Paftner je d'alej povinny dodržiavať všetky
obmedzenia v používaní Systému,
paftnerského rjčtu a portálu určené ich
prevádzkovatel'om, Zmluvou/ t mito VOP-PS
alebo príslušn, mi všeobecne záváznymi
právnymi predpismi.
Partner uzavretím Zmluvy poWrdzuje, Že

berie na vedomie skutočnosť, že texty,
fotografie, grafické diela, počítačové
programy a d'alšie p vky obsiahnuté alebo
dostupné v rámci Systému a Portálu srj
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jednotlivo a/alebo ako celok predmetom
ochrany autorsk m právom. Partner
uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že berie na
vedomie skutočnosť, že databáza dostupná
v rámci Systému a Portálu je predmetom
ochrany osobitného práva zostavovatel'a
databázy, kton m je Poskytovatel' respektíve
prevádzkovate|' Systému. Ak nie je s
Poskytovatel'om osobitne dohodnuté
písomne inak, móže k oprávnenému použitiu
uvedenych autorsk, ch diel čl databázy d6jsť
iba v rozsahu a spósobmi stanovenymi v
t chto VOP-PS, Partner najmá nie je
oprávnen, vyhotovovať rozmnoženiny
predmetn,ch autorsk,ich die! či databázy za
rjče|om dosiahnutia priameho alebo
nepriameho hospodárskeho alebo
obchodného prospechu a d?lej ich použitie
vo forme rozširovania či uvedenia dlela na
verej nosti či neoprávneného použitia
databázy.
Poskytovatel' je oprávnen, dočasne prerušiť
zabezpečenie poskytovania Služieb, najmá
dočasné prerušenie funkčnosti Systému
alebo len jeho časti, z technick, ch alebo
prevádzkorn ch dóvodov, vždy len
v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutn,
čas. Poskytovatel' uskutoční prerušenie
funkčnosti Systému v čase od 22:00 hod do
09.00 hod nasledujrjceho dňa, pokial' to
vzhl'adom na dóvod prerušenia funkčnosti
Systému bude možné. Prerušenie funkčnosti
Systému alebo len jeho časti v zmysle
uvedeného nemá vplyv na u šku Licenčného
poplatku a nezakladá žiadne právo Partnera
na náhradu škody č| inej ujmy vzniknutej
Partnerovi z dóvodu dočasného prerušenla
funkčnosti Systému či jeho časti. V prípade
ak to bude objektívne možné, Poskytovatel'
oznámi Paftnerovi dočasné prerušenie
funkčnosti Systému vopred.
PoskytovateI' je oprávnen uskutočniť
blokáciu Partnerského rjčtu respektíve
prerušenie funkčnosti systému v prípade ak
nastane kton kol'vek z dóvodov, ktor
zakladá Poskytovate!'ov| právo odstťrpiť od
Zmluvy.
Znemožnenie používania Systému
Partnerom z dóvodu vady Vybavenia nemá
vplyv na v šku Licenčného poplatku a
nezakladá žiadne právo Partnera na náhradu
Škody či inej ujmy vzniknutej Paftnerovi z
dóvodu znemožnenie používania Systému v
dósledku vady Vybavenia.
Nevyhnutnou podmienkou pre používanie
Systému Partnerom je zabezpečenie
vhodného internetového prlpojenia
Vybavenia, prostrednícWom ktorého bude
Partner Systém používať. Zabezpečenie
vhodného internetového pripojenia
Vybavenia nie je predmetom Zmluvy.
Náklady na zriadenie ako aj na
prevádzkovanie uvedeného' internetového
pripojenia hradí a znáša v celom rozsahu
Partner. Znemožnenie používania Systému
Partnerom z dóvodu vady internetového
pripojenia Vybavenia nemá vp|yv na rn šku
Ceny a nezakladá žiadne právo Paftnera na
náhradu škody či inej ujmy vzniknutej
paftnerov| z dóvodu znemožnenie

používania Systému v dósledku vady
internetového pripojenia Vybavenia.
Nevyhnutnou podmienkou pre používanie
Systému Partnerom je zabezpečenie
vhodného pripojenia Vybavenia do
elektrickej siete alebo iného spósobu
zabezpečenia elektrlckej energie potrebnej
na prevádzkovanie Vybavenia podl'a
pokynov rn robcu Vybavenia. Zabezpečenie
vhodného pripojenia Vybavenia do
elektrickej siete alebo iného spósobu
zabezpečenia elektrickej energie potrebnej
na prevádzkovanie Vybavenia nie je
predmetom Zmluvy. Náklady na zriadenie
ako aj na prevádzkovanie uvedeného
pripojenia Vybavenia do elektrickej siete
alebo iného spósobu zabezpečenia
elektrlckej energie potrebnej na
prevádzkovanie Vybavenia hradí a znáša v
celom rozsahu partner. znemožnenle
používania Systému Partnerom z dóvodu
vady pripojenia Vybavenia do eIektrickej
siete alebo iného spósobu zabezpečenia
elektrickej energle potrebnej na
prevádzkovanie Vybavenia nemá vplyv na
u šku Ceny a nezakladá žiadne právo
Partnera na náhradu škody či lnej ujmy
vzniknutej Partnerovi z dóvodu znemožnenie
používania Systému v dósledku vady
pripojenia Vybavenia do elektr!ckej siete
alebo iného spósobu zabezpečenia
elektrickej energie potrebnej na
prevádzkova n ie Vybavenla.
Akékol'vek náklady vynaložené Partnerom
v sťrvislosti s používaním Systému respektíve
užívaním Vybavenia hradí a znáša v celom
rozsahu partner.

V prípade vady Systému, Paftner je povinn,
o uvedenej skutočnosti spolu s popisom vady
a rozsahu vady Systému bezodkladne
informovať Poskytovatel'a prostrednícWom
Zákazníckej linky.
V prípade vady Systému , z? ktorri
zodpovedá Poskytovatel', sa Poskytovatel'
zavázuje zabezpečiť odstránen!e vady
Systému v lehote primeranej povahe
a rozsahu vady. V prípade vady Systému, za
ktorr] nezodpovedá Poskytovatel',
Poskytovate!' nie je povinny zabezpečiť
odstránenie vady Systému, avšak móže na
základe osobitnej požiadavky Partnera
zabezpečiť odstránenie vady Systému za
odplatu ods hlasenrj Partnerom respektíve
za primeranri odplatu. V prípade ak
odstránenie vady Systému bude vyžadovať
ťrkon priamo v Prevádzkarni v ktorej je
Systém používany, o odstránení vady
Systému bude vyhotoveny Záznam o oprave/
ktorého vzor je zverejnen,i na webovom
sídle Poskytovatel'a www.poscom,sk.
Záznam o oprave podpíšu zástupcovia oboch
zmluvn, ch strán, priČom Partner jeho
podpísaním potvrdí, že vada Systému bola
riadne odstránená, Záznam o oprave sa
bude považovať za podpísan, Partnerom aj
v prípade ak Paftner odmietne Záznam o
oprave podpísať.
V prípade ak Paftner nebude mať záujem
o riadne zaškolenie pracovníka Partnera na
používanie Systému alebo sa riadne
zaškolenie pracovníka Paftnera neuskutoční
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z dóvodu na strane Partnera, pF čely
Zmluvy sa bude Paftner považovať za
zaškoleny na používanie Systému a Paftner
bude zodpovedať za dósledky spósobené
nesprávnym používaním Systému.
Poskytovatel' nezodpovedá za vadu Systému
v nasledovn ch prípadoch:
a) vada Systému neoznámená riadne

a včas Poskytovatelbvi,
b) vada Systému vzniknutá v dósledku

nesprávneho používania Systému,
c) vada Systému vzniknutá v dósledku

neoprávnenej rlpravy Systému či
neoprávneného zásahu do Systému,

d) vada Systému vzniknutá v dósledku
vady Vybavenia,

e) vada Systému vzniknutá v dósledku
vady internetového pripojenia
Vybavenia,

f,) vada Systému vzniknutá v dósledku
vady pripojenia Vybavenia do
elektrickej siete alebo iného spósobu
zabezpečenia elektrickej energie
potrebnej na
Vybavenia,

prevádzkova n ie

9) vada Systému vzniknutá v dósledku
porušenia prís!ušn, ch všeobecne
záváznych právnych predpisov
respektíve pr{,slušn, ch technick, ch
a in,ch noriem respektíve pokynov
či odporričaní Poskytovatel'a
Paftnerom

Znemožnenie používania Systému
Partnerom z dóvodu akejkol'vek z vyššie
v tomto bode uveden, ch vád systému nemá
vp|yv na v, šku Ceny a nezakladá žiadne
právo Partnera na náhradu škody či lnej
ujmy vzn|knutej Paftnerovi z dóvodu
znemožnenie používanla Systému v
dósledku akejkolÝek z vyššie v tomto bode
uveden, ch vád Systému.
Poskytovatel' na základe uzavretej Zmluvy
zabezpečí inštaláciu a spustenie prevádzky
Vybavenia v Prevádzkarni.
Zmluvné strany sa dohodli, že vo všetk, ch
otázkach t,kaj cich sa inšta!ácie
a prevádzkovania Vybavenia v Prevádzkarni
je oprávnená a bude v mene Partnera konať
osoba uvedená ako kontaktná osoba
Paftnera pre dan Prevádzkareň v prítohe

č.3 k Zmluve.
Partner nie je oprávnen,i bez vyslovného
s hlasu Poskytovatel'a prenechať
Vybavenie do uŽívania tretej osobe, a to ani
čiastočne.
Partner je oprávnen, užívať Vybavenie
rn tučne v srlvislosti s používaním Systému.
Partner nie je oprávnen, bez v slovného
srjhlasu Poskytovatel'a :

a) vykonať pravu, opravu Vybavenia
čl ak, mko!'vek spósobom zasiahnuť
do Vybavenla,

b) spojiť či prepojiť Vybavenie s inym
technick m zariadením okrem
zariadenia.

V prípade vady Vybavenia, Partner je
povinny o uvedenej skutočnosti spolu s
popisom vady a rozsahu vady Vybavenia
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35.

bezodkladne informovať Poskytovate!'a
prostred nícWom Zákazníckej l i nky.
V prípade vady Vybavenia, za ktorrj
zodpovedá Poskytovatel', sa Poskytovatel'
zavázuje zabezpečiť odstránenie vady
Vybavenla v lehote primeranej povahe
a rozsahu vady. V prípade vady Vybavenia,
za ktorri nezodpovedá Poskytovatel',
Poskytovatel'nie je povinn, zabezpečiť
odstránenie vady Vybavenia, avšak móže na
základe osobitnej požiadavky Partnera
zabezpečiť odstránenie vady Vybavenia za
odplatu odsťrhlasenrj Partnerom respektíve
za primeran odplatu. V prípade ak
odstránenie vady Vybavenia bude vyžadovať
rjkon priamo v Prevádzkarni v ktorej je
Vybavenie inštalované, o odstránení vady
Vybavenia bude vyhotoven Záznam o
oprave, ktorého vzor je zverejneny na
webovom sídle Poskytovatel'a
\ryW!ry.p_.o,.s_q9,LT," K,. Záznam o oprave podpíšu
zástupcovia oboch zmluvn, ch strán, prlčom
Paftner jeho podpísaním potvrdí, že vada
Vybavenia bola riadne odstránená, Záznam
o oprave sa bude považovať za podpísan
Paftnerom aj v prípade ak Paftner odmietne
Záznam o oprave podpísať.

36. Partner je povinny užívať Vybavenie
v sťrlade s návodom na obsluhu určeného
v robcom Vybavenia, prístušn, mi všeobecne
záváznymi právnym| predpismi, príslušn, mi
technick, mi a in, mi normami a pokynmi
respektíve odpor čaniami Poskytovatel'a
a spósobom aby nedochádza!o

37.
k nadmernému opotrebeniu Vybavenia.
V prípade ak Paftner nebude mať záujem o
riadne zaškolenle pracovníka Partnera na
užívanie Vybavenia alebo sa riadne
zaškolenie pracovníka Partnera neuskutoční
z dóvodu na strane Partnera, pI ťrčely
Zmluvy sa bude Paftner považovať za
zaškoleny na užívanle Vybavenia a Paftner
bude zodpovedať za dósledky spósobené 3.
nesprávnym užívaním Vybavenia.
Poskytovatel' nezodpovedá za vadu
Vybavenia v nasledovn, ch prípadoch:
a) vada Vybavenia neoznámená riadne

a vČas Poskytovatel'ovi,
b) vada Vybavenia vzniknutá

v dósledku nesprávneho užívania
Vybavenia,

c) vada Vybavenia vzniknutá
v dósledku neoprávnenej opravy,
ťrpravy Vybavenia či
neoprávneného zásahu do 4.
Vybavenia,

d) vada Vybavenia vzniknutá v
dósledku vady internetového
pripojenia Vybavenia,

e) vada Vybavenia vzniknutá v 5.
dósledku vady pripojenia Vybavenia
do eleKrickej siete alebo iného
spósobu zabezpeČenia elektrickej

38.

energie potrebnej na
prevádzkova nie Vybaven ia,

D vada Vybavenia vzniknutá v
dósledku porušenia príslušnych

. všeobecne závázn,ich právnych
predpisov respektíve príslušn,ch
technick, ch a in, ch noriem

respektíve pokynov či odporričaní
Poskytovatel'a Pa rtnerom.

Znemožnenie užívania Vybavenia Partnerom
z dóvodu akejkol'vek z vyššie v tomto bode
uvedenych vád Vybavenia nemá vplyv na
v,, šku ceny a nezakladá žiadne právo
Partnera na náhradu škody či inej ujmy
vzniknutej Partnerovi z dóvodu znemožnenie
užívania Vybavenia v dósledku akejkol'vek z
vyššie v tomto bode uveden, ch vád
Vybavenia.
Paftner sa zavázuje chrániť Vybavenie pred
poškodením, zničením, stratou alebo
odcudzenímavprípadepoškodenia,
zniČenia, straty alebo odcudzenia Vybavenia
je Partner povinny nahradiť Poskytovatel'ovi
vaniknutrj škodu. Partner je povinny bez
zbytočného odkladu oznám!ť
Poskytovatelbvl stratu, krádež, lupež,
spreneveru alebo iné protiprávne nakladanie
s Vybavením.

IV.
zariadenie

Poskytovatel' na základe uzavretej Zmluvy
zabezpečí inšta!áciu a spustenie prevádzky
zariadenia v prevádzkarni.

Paftner je povinn, poskytnťrť
Poskytovatel'ovi všetku potrebn sričinnosť
pre inštaláciu a spustenie prevádzky
Zar|adenia a to najmá:
a) umožniť Poskytovatel'ovi prístup do

Prevádzkarne,
b) umožniť Poskytovatel'ovi pripojenie

Zariadenia do elektrickej siete
a internetovej siete,

c) umožniť Poskytovatel'ovi
uskutočnenie skťršobnej Transakci e,

d) zabezpečiť časť zamestnancov
Partnera na školení o obsluhe 13.
zarladenia uskutočnenom
Poskytovatel'om.

Poskytovatel' vyhotoví o uskutočnení
inštalácie a spustení prevádzky Zariadenia
Zápisnicu o odovzdaní Zariadenia ktorej vzor
je zverejneny na webovom sídle
Poskytovate!'a Ww!y".pp egm- B. Zápisnicu
o odovzdaní Zariadenia podpíšu zástupcovia
oboch zmluvnych strán a bude obsahovať
presn špecifikáciu a identifikáciu Zariadenia
a Paftner jeho podpísaním potvrdí, že
zariadenie bolo riadne nainštalované
a spustené do prevádzky a že bola spešne
uskutočnená skťršobná Transakcia.
S časťou Zariadenia je SIM karta dodaná
Poskytovatel'om spolu so Zariadením"
Partner sa zavázuje uvedenrj SIM kartu
používať v, lučne v Zariadení a nie je
oprávnen, použiť na in, ťrčel.
Partner sa zavázuje užívať Zariadenie, ktoré
je platobn, m terminálom, rn lučne na
rjčel prijímania rihrady ceny dodaného
tovaru alebo poskytnutej sluŽby v hotovosti,
bezhotovostne, prostrednícWom poukážky
a na in, ťrčel odsrjhlaseny poskytovatel'om.

Partner sa zavázuje, že konkrétny druh
respektíve typ Karty nebude akceptovať na
hradu ceny alebo jej časti za tovar dodan,i

respektíve službu poskytnutri Paftnerom
prostrednícWom Zariadenia prenechaného
na uŽívanie Paftnerovi Poskytovatel'om v

;[tt W[ (:AR[

zmysle Zmluvy skór ako Poskytovatel' udelí
Partnerovi sr]hlas s akceptovaním
predmetnej Karty prostredníctvom
Zariadenia prenechaného na užívanie
Partnerov! Poskytovatel'om v zmysle Zmluvy.
Poskytovatel' je oprávneny uskutočniť
blokáciu Zariadenia v prípade ak nastane
kton ko|'vek z dóvodov, kton zakladá
Poskytovatelbv! právo odst piť od Zmluvy.
Poskytovatel' má právo vykonať
odinštalovanie každého Zariadenia, ktoré je
platobn, m terminálom, prostrednícWom
ktorého boli za obdobie 3 po sebe
nasledujťrcich kalendárnych mesiacov
zrealizované Transakcie v celkovej hodnote
nižšej ako 700,- EUR a nemá povinnosť
neskór vykonať opátovn r inštaláciu
Zariadenia nahradzuj ceho odinštalované
Zar|adenie.
Zmluvné strany sa dohodli, že vo všetk,,ich
otázkach t kajr]cich sa lnštalácie
a prevádzkovania Zarladenia v Prevádzkarni
je oprávnená a bude v mene Paftnera konať
osoba uvedená ako kontaktná osoba
Partnera pre dan Prevádzkareň v prílohe
č.3 k Zmluve.
Partner nie je oprávneny bez v slovného
sťr h l asu Poskytovate l'a p renech ať Zariade n i e
do užívania tretej osobe, a to ani čiastočne.
Partner je oprávnén, užívať Zariadenie
rn lučne v sťrvislosti s používaním Systému.
Partner nie je oprávnen, bez v slovného
sťr hlasu Poskytovatel'a :

a) vykonať pravu, opravu Zariadenia
či ar, mkol'vek spósobom zasiahnuť
do Zariadenia,

b) spojiť Či prepojiť Zariadenie s inym
technick m zariadením okrem
Vybavenia.

Nevyhnutnou podmienkou pre užívanie
Zariadenia Partnerom je zabezpečenie
vhodného pripojenia Zariadenia do
elektrickej siete alebo iného spósobu
zabezpeČenia elektrickej energie potrebnej
na prevádzkovanie Zariadenia podl'a
pokynov u robcu Zariadenia. Zabezpečenie
vhodného pripojenia Zariadenia do
elektrickej siete alebo iného spósobu
zabezpečenia elektrickej energie potrebnej
na prevádz[ovanie Zariadenia nie je
predmetom Zmluvy. Náklady na zriadenie
ako aj na prevádzkovanie uvedeného
pripojenia Zariadenla do elektrickej siete
alebo iného spósobu zabezpečenia
elektrickej energie potrebnej na
prevádzkovanie Zariadenia hradí a znáša v
celom rozsahu partner. znemožnenie
užívania zariadenia paftnerom z dóvodu
vady prlpojenia Zariadenia do e!ektrickej
slete alebo iného spósobu zabezpečenia
elektrickej energie potrebnej na
prevádzkovanie Zariaden|a nemá vplyv na
rn šku Ceny a nezakladá žiadne právo
Partnera na náhradu škody či inej ujmy
vzniknutej Partnerovi z dóvodu znemožnenie
užívania Zariadenia v dósledku vady
pripojenia Zariadenia do elektrickej siete
alebo iného spósobu zabezpečenia
elektrickej energie potrebnej na
prevádzkova nie Zariadenia.
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AkékolVek náklady vynaložené Partnerom v
sťrvislosti s užívaním zariadenia hradí a
znáša v celom rozsahu paftner.

V prípade vady Zariadenia, Partner je
POvinnli o uvedenej skutočnosti spo!u s
popisom vady a rozsahu vady Zariadenia
bezodkladne informovať Poskytovatel'a
prostrednícWom Zákazníckej li nky.
V prípade vady Zariadenia, za ktorrj
zodpovedá Poskytovatel', sa Poskytovatel'
zavázuje zabezpečiť odstránenie vady
Zariadenia v lehote primeranej povahe
a rozsahu vady. V prípade vady Zariadenia,
za ktorrj nezodpovedá Poskytovate!',
Poskytovatel' nie je povinn, zabezpečiť
odstránenle vady Zarladenia, avšak móže na
základe osobitnej požladavky Partnera
zabezpečiť odstránenie vady Zariadenia za
odplatu odsťrhlasenrj Paftnerom respektíve
za primeran odplatu. V prípade ak
odstránenie poruchy Zariadenia bude
vyžadovať ťrkon prlamo v Prevádzkarni v
ktorej je Zariadenie inštalované, o
odstránení poruchy Zariadenia bude
vyhotoveny Záznam o oprave, ktorého vzor
je zverejneny na webovom sídle
Poskytovatel'a www.poscom.sk . Záznam o
oprave podpíšu zástupcovia oboch
zmluvnych strán, pričom Partner jeho
podpísaním poWrdí, že porucha Zariadenia
bola riadne odstránená,Záznam o oprave sa
bude považovať za podpísan, Partnerom aj
v prípade ak Partner odmietne Záznam
o oprave podpísať.
Partner je povinny užívať Zariadenie v
srjlade s návodom na obstuhu určeného
v robcom Zariadenia, príslušnymi všeobecne
závázn,imi právnymi predpismi, príslušn,imi
technick, mi a in, mi normami a pokynmi
respektíve odpor čaniami Poskytovatel'a a
spósobom aby nedochádzalo k nadmernému
opotrebeni u Za riaden ia.
V prípade ak Paftner nebude mať záujem o
riadne zaškolenie pracovníka Partnera na
užívanie zariadenia alebo sa riadne
zaškolenie pracovníka Paftnera neuskutoční
z dóvodu na strane Partnera, pI ťrčely
Zmluvy sa bude Paftner považovať za
zaškoleny na užívanie Zariadenia a Partner
bude zodpovedať za dósledky spósobené
nesprávnym užívaním Zariadenia.
Poskytovatel' nezodpovedá za vadu
zariadenia v nasledovn, ch prípadoch:
a) vada Zariadenia neoznámená riadne
, a včas Poskytovatelbvi,
b) vada Zariadenia vzniknutá

v dósledku nesprávneho užilvania
Zariadenia,

c) vada Zariadenia vzniknutá
v dósledku neoprávnenej opravy,
ripravy Zariadenia či
neoprávneného zásahu do
Zariadenia, i

d) vada Zariadenia vzniknutá v
dósledku vady internetového
pri pojenla Zariadenia,

e) vada Zariadenia vznlknutá v
dósledku vady pripojenla Zariadenia
d0 elektrickej siete alebo iného
spósobu zabezpečenia elektrickej

energie potrebnej na
prevádzkovanie Zariadenia,

í) vada Zariadenia vzniknutá v
dósledku porušenia príslušn ch
všeobecne závázn ,ch právnych
predp|sov respektíve príslušn, ch
technick ch a in, ch noriem
respektíve pokynov č| odporťrčaní
Poskytovatel'a Partnerom.

znemožnenie užívania zariadenia partnerom
z dóvodu akejkolVek z vyššie v tomto bode
uvedenych vád Zariadenia nemá vplyv na
u šku Ceny a nezakladá žiadne právo
Paftnera na náhradu škody čl inej ujmy
vznlknutej Partnerovl z dóvodu znemožnenie
užívanla Zariadenia v dósledku akejkol'vek z
vyššie v tomto bode uveden,ch vád
zariadenia.
Partner je povinn, užívať Zariadenie v
s lade s návodom na obsluhu určeného
rn robcom Zariadenia, príslušn, mi všeobecne
záváznymi právnymi predpisml, príslušn,imi
technick, mi a in, mi normaml a pokynmi
respektíve odpor čaniami Poskytovatel'a a
spósobom aby nedochádzalo k nadmernému
opotrebeniu Zariadenia.
Partner sa zavázuje chrániť Zariadenie pred
poškodením, zničením, stratou alebo
odcudzenímavprípadepoškodenia,
zničenia, straty alebo odcudzenia Zariadenia
je Paftner povinny nahradlť Poskytovatel'ovi
vzniknutri škodu. Paftner je povinn, bez
zbytočného odkladu oznámiť
Poskytovatelbvi stratu, krádež, lripež,
spreneveru alebo iné protiprávne nakladanie
so zariadením.

V.
Licenčn poplatok

Partner je povinn, uhrádzať Poskytovatel'ovi
Licenčn, poplatok vo v, ške uvedenej
v Objednávke-Pokladnlčn systém.
Partner je povinny uhrádzať Llcenčny
poplatok Poskytovatel'ovi mesaČne pozadu
na základe faktriry respektíve elektronickej
faktriry vystavenej Poskytovatel'om vŽdy po
skončení kalendárneho mesiaca, za ktoni sa
Licenčn poplatok uhrádza.
Na rn šku Licenčného pop|atku nebude mať
vplyv skutočnosť, že Partner bude Systém
na základe Zmluvy používať iba časť
kalendárneho mesiaca, suma Licenčného
poplatku zostane za dany kalendárny mesiac
nezmenená.

VI.
Poplatok

Paftner je povinny uhradiť Poskytovatel'ovi
Poplatok vo v ške uvedenej v Cenníku-PS.
Partner je povinny uhradiť Poplatok
Poskytovatel'ovi po nastaní skutoČnosti, za
ktorťr sa Pop|atok uhrádza a na základe
faktrjry respektíve elektronickej fakt ry
vystavenej Posk tovatel'om najneskór po
skončení kalendárneho mesiaca, počas
ktorého došlo ku skutočnosti, na základe
ktorej sa Poplatok uhrádza, pričom
Poskytovatel' je oprávneny vystaviť jednu
faktrjru respektíve elektronickri faktrjru
obsahujrjcu viacero vyťrčtovanych Poplatkov.

vasíoffi $ 
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vII.
Nájomné

Partner je povinn, uhrádzať Poskytovatel'ovi
Nájomné vo u ške uvedenej v Objednávke-
Pokladničn, systém.
Partner je povinn, uhrádzať Nájomné
Poskytovatel'ovi mesačne pozadu na základe
faktriry respektíve elektronickej fakt ry
vystavenej Poskytovatel'om vždy po
skončení kalendárneho mesiaca, za ktory sa
Nájomné uhrádza.
Na rn šku Nájomného nebude mať vplyv
skutočnos( že Partner bude Zariadenie na
základe Zmluvy užívať lba časť
kalendárneho mesiaca, suma Nájomného
zostane za dan, kalendárny mesiac
nezmenená.

VIII.
Cena

Poskytovatel' vyťrČtuje Cenu respektíve jej
časti Paftnerovi faktrjrou respektíve
elektronickou fakt rou po skončení
kalendárneho mesiaca , zd kton sa Cena
vyrlčtováva. Faktrlra respektíve elektronická
fakt ra bude splatná v lehote 14 dní odo dňa
jej vystavenia.
Partner ako oprávnerfu držitel' Karty móže
v Systéme zvoliť (zaškrtnťlť) možnosť
Zapamátanie Karlry, v takomto prípade bude
Zapamátanie Karty aktívne a bude sa
uplatňovať pri každej rjhrade Ceny alebo inej
sumy vyťrčtovanej Poskytovatel'om
Paftnerovi v zmysle Zmluvy. V prípade ak
paftner si v Systéme možnosť Zapamátanie
Karty nezvolí, Zapamátanie Karty nebude
aktívne ku karte paftnera.

Srjhlas Partnera s aktiváciou a uplatňovaním
Zapamátania Karty je ričinn, počas doby
rjčinnosti Zmluvy respektíve počas platnosti
Karty (podl'a toho, ktorá skutočnosť nastane
skór). Partner je oprávneny kedykol'vek
prostrednícWom Systému odvolať srjhlas
s aktlváciou a uplatňovaním Zapamátania
Ka]ty, v takomto prípade bude Zapamátanie
Karty deaktivované.
Poskytovatel' je oprávneny na záktade
vlastného rozhodnutia požiadať Partnera
o rhradu Ceny alebo jej časti vopred formou
preddavku či zálohy. V takomto prípade
Poskytovate!' doručí Paftnerovi zálohovrj
faktrjru na hradu predmetnej sumy a po jej
uhradení Partnerom Poskytovate!' vystaví
a doručí Partnerovi fakt ru k prijatej hrade.
V prípade ak Partner v srjlade so Zmluvou
dočasne pozastaví zabezpečenie
poskytovania Služieb Partnerovi, uvedená
skutočnosť nemá vplyv na povinnosť
Paftnera uhradiť Cenu Poskytovatel'ovi
v celej vyške.
Partner uzavretím Zmluvy vy,jadruje srihlas s
tYm, aby Spracovatel' v mene a na čet
Partnera uhradll Cenu Poskytovatel'ovi a na
uvedeny rjčel použil peňažné prostriedky,
ktoré má Spracovatel' za realizáciu
Transakcie uhradiť Partnerovi v zmyste
Zmluvy o spracovaní platby. Paftner
uzavretím Zmluvy udel'uje Spracovatel'ovi
plnomocensWo na vykonanie všetk ch
ťrkonov potrebnych . na hradu Ceny
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Poskytovatel'ovi v zmysle tohto bodu, priČom
plnomocenstvo sa udel'uje na obdobie
r]činnosti Zmluvy. V prípade ak Spracovatel'
neuhradí Cenu Poskytovatel'ovi v mene a na
Čet Partnera v zmysle tohto bodu, Cenu

uhradí Poskytovatel'ovi samotny Partner.

Ix.
Práva a povinnosti zmluvnych strán
Paftner sa zavázuje dodržiavať pri
vykonávaní činnosti srivisiacej s plnením
Zmluvy vo svojich Prevádzkarňach príslušné
všeobecne závázné právne predpisy,
príslušné technické a iné normy vzťahujrice
sa na plnenie predmetu Zmluvy a to vrátane
bezpečnostn, ch štandardov Kartorn ch
spoločností ,,Payment Card Industry Data
Security Standard" (PCI DSS), postupovať
v sťrlade s t, mito VOP-PS, Cenníkom-PS a
Zmluvou.
Partner je povinn, písomne oznamovať bez
zbytočného odkladu Poskytovatel'ovi
ak kot'vek zmenu ťrdajov Paftnera
uvedenych v Zmluve alebo oznamovanych
Partnerom v srjvislosti s p!nením predmetu
Zmluvy a to vrátane zmeny označenia,
adresy či počtu Prevádzkarní, zmeny
kontaktnej osoby Paftnera alebo zmeny
kontaktn, ch dajov Partnera.
Partner je povinn, písomne oznámiť
Poskytovatel'ovi zrušenie Prevádzkarne
alebo jej dočasné uzavretie v prípade
uzavretia na obdobie dlhšie ako 30 dní,
oWorenie (začatie prevádzkovania) novej
Prevádzkarne ako aj ukončenie jeho
Činnosti. Partner je povinn, oznámiť
uvedené skutočnosti Poskytovatel'ovi
najneskór 14 dní vopred a v prípade, že
dodržanle uvedenej lehoty nle je z
objektilvnych dóvodov možné, bez
zbytočného odkladu po vznlku niektorej z
uvedenych skutočností alebo získaní
vedomosti o tom, Že nastane. V prípade ak
nastane ktorákolÝek zo skutočností
uvedenych v tomto bode alebo v prípade ak
nastane zmena akejkol'vek informácie či
ridaju o Partnerovi uvedená v prílohe č.3 k
Zmluve, Partner je povinn, do 3 dní odo dňa
nastanla uvedenej skutočnosti respektíve
zmeny oznám|ť ju Poskytovatel'ovi a doručiť
Poskytovatel'ovi aktualIzované znenie prílohy
č.3 k Zmluve.
Partner je povinny zabezpečiť dóvernosť
prihlasovacích rdajov do Partnerského čtu
a poskytnťrť ich len určenym pracovníkom
Paftnera. V prípade zlstenia zneužitia
prístupovYch ridajov do Systému respektíve
zistenia znalostl prístupovYch dajov do
systému treťou neoprávnenou osobou,
Partner je povinny uveden11 skutočnosť
bezodkladne qznámiť Poskytovatel'ovi
a poŽiadať Poskytovatel'a o poskytnutie
novych prístupovYch rldajov do

Poskytovate!'a v sťrvislosti so zverejnením
informácie o spolupráci Poskytovatel'a
a Paftnera na základe Zmluvy. Paftner
udel'uje uveden, srihlas Poskytovatel'ovi
bezodplatne a bez časového obmedzenia.

6. Poskytovatel' je oprávneny plniť predmet
Zmluvy osobne a|ebo prostredníctvom tretej
osoby, v prípade plnenia predmetu Zm|uvy
prostrednícWom tretej osoby Poskytovatel'
zodpovedá Partnerovi za plnenie predmetu
Zmluvy rovnako ako keby ho plnil sám.
V prípade ak to bude potrebné alebo
vhodné, Poskytovatel' oznámi Partnerovl
identifi kaČné daje tretej osoby,
prostredníctvom ktorej Poskytovatel' bude
plniť predmet Zmluvy.

7.' V pr,ípade ak v s vislosti s plnením predmetu
Zmluvy bud Partnerovi sprístupnené alebo
zverejnené informácie maj rce povahu
obchodného alebo bankového tajomsWa,
Partner sa zavázuje zachovávať mlčanlivosť
o uveden, ch informáciách a uvedené
informácie najmá nezverejniť tretej osobe,
neumoŽniť |ch zverejnenie tretej osobe,
nesprístupniť tretej osobe, neumoŽniť ich
sprístupnenie tretej osobe, nevyužiť vo svoj
prospech alebo prospech tretej osoby,
neumožniť ich využitie vo svoj prospech
alebo prospech tretej osoby bez
predchádzajriceho stih!asu Poskytovatel'a.
Paftner sa zavázuje zachovávať mlčanlivosť
o obsahu Zmluvy. Porušením závázku
mlČanlivosti Partnera v zmysle tejto zmluvy
nie je poskytnutie alebo použitie
predmetn, ch informácii v nevyhnutnom
rozsahu zamestnancom Paftnera, právnym,
čtovn, m alebo daňorn m poradcom,

audítorom, osobám v rámci podnikatelbkej
skupiny do ktorej Partner patrí, orgánom
verejnej moci prl plnení zákonnych
povinností Paftnera ako aj pri rn kone práva
Partnera, Partner vŠak zodpovedá za
porušenie závázku mlčanlivosti v zmysle
tohto bodu osobou (okrem orgánu verejnej
moci), ktorej predmetné informácie
poskytla.

8. Paftner a Poskytovatel' srj navzájom povinní
informovať sa o všetk, ch skutočnostiach
neuveden, ch v Zmluve, ktoré móžu mať
vp|yv na plnenie Zmluvy a poskytovať si
nevyhn utn ri sr]činnosť.

9. Poskytovatel' nezodpovedá za spósob
a rozsah používania Systému, Vybavenia
alebo Zariadenia Partnerom, zodpovednosť
znáša vždy v lučne Partner. Uvedené platí aj
v prípade, ak sa Partner v sťrvislosti
s používaním Systému, Vybavenia alebo
Zarladenia doprjšťa protiprávneho konania,
najmá trestnoprávneho či správne
posti hnutel'ného kona nia.

10. Poskytovatel' nezodpovedá za akékol'vek
transakcie, prevody či hrady realizované
prostredníctvom Systému respektílve
Zariadenla, zodpovednosť za ich realizáciu
nesie vždy Spracovatel'.

11. Partner v celom rozsahu zodpovedá
Držlte|'ovl a tretím osobám za škodu alebo
inrj ujmu spósoben v s vislosti s dodaním
tovaru alebo poskytnutím služby
v Prevádzkarni respektíve prostrednícWom
prevádzkarne a za uvedenrj škodu

pos.com 
I vnu S[tL W[ CARI

v žiadnom prípade a v žiadnom rozsahu
nezodpovedá Poskytovatel'. Paftner sa
zavázuje neuvádzať Držitel'ovi ani tretím
osobám Poskytovatel'a ako osobu
zodpovednri za vady dodaného tovaru
respektíve poskytnutej služby alebo ako
osobu určen pre uplatnenie vád dodaného
tovaru respektíve poskytnutej služby alebo
ako osobu akokol'vek spojen so
zodpovednosťou za vady dodaného tovaru
alebo poskytnutej služby respektíve
s uplatňovaním tah chto vád, v opačnom
prípade je Paftner povinn, nahradiť
Poskytovatel'ovi všetku škodu spósobenťr
porušením uvedeného závázku. Partner sa
zavázuje nahradiť Poskytovatel'ovi vŠetku
škodu vzniknut v dósledku s dneho,
mlmos dneho alebo lného obdobného
konania s Držitelbm alebo treťou osobou
t kajťrcou sa vlastností, akosti, množsWa,
povahy, rozsahu, formy alebo vád dodaného
tovaru alebo poskytnutej služby.
Paftner sa zavázuje z dóvodu rihrady ceny
alebo jej časti za dodan, tovar respektíve
poskytnut službu Kartou spósobom
neznev hodňovať Držitel'a v porovnaní s
in m zákazníkom Paftnera uhrádzajricim
ce! sumu dodaného tovaru alebo
poskytnutej sluŽby v hotovosti. Paftner sa
naJma zavazuJe: {

a ) nerjčtovať Držitel'ov! žiad ny
poplatok respektíve nepožadovať od
DrŽitel'a zaplatenie akejkol'vek
platby v prípade hrady ceny alebo
jej časti za dodany tovar respektíve
poskytnutrj sluŽbu Kaftou,

b) ne čtovať Držite!'ovi zv, šenie ceny
respektíve zrn šen cenu za dodany
tovar respektíve poskytnutrl službu v
prípade ťrhrady ceny alebo jej časti
za dodan, tovar respektíve
poskytnut službu Kartou,

c) bez ak chkol'vek obmedzení
akceptovať Kartu na rihradu ceny za
dodan, tovar respektíve poskytnutťl
službu až do 100% ceny.

Partner sa zavázuje , že v prípade ak
v sťrvislosti s plnením predmetu Zmluvy
získa od Držitel'a jeho osobné ridaje, takéto
osobné daje bude spracovávať v srjlade
s príslušn, mi ' všeobecne závěznymi
právnymi predpismi a takéto osobné ridaje
bude poskytovať Poskytovatel'ovi iba na
základe preukázatel'ného sťrhlasu Držitel'a a
v sťrlade s príslušn, mi všeobecne závázn, mi
právnymi predpismi.

x.
Náhrada škody a zmluvná pokuta
V prípade, ak jedna zmluvná strana poruší
akrjkolVek povinnosť vypl,vaj cu jej zo
Zmluvy, t chto VOP-PS alebo príslušn,ch
všeobecne záváznych právnych predpisov,
druhá strana má právo žiadať od povinnosť
porušujricej zmluvnej strany náhradu druhej
zmluvnej strane vzniknutej škody.
Partner ani Poskytovatel' nezodpovedajťr za
škody spósobené v dósledku Vyššej moci.
V prípade, ak Paftner bude v omeškaní
s rjhradou Ceny a to čo i len čiastočne,
Poskytovatel' má právo žiadať od Partnera
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zaplatenie zmluvnej pokuty vo rniške 0,050/o
z dlžnej sumy za každy aj začaťy deň
omeškania. Právo Poskytovatel'a na náhradu
škody vznIknutej omeškaním Partnera
s rjhradou Licenčného poplatku alebo iného
poplatku respektíve inej platby, a to aj vo
v, ške prevyšuj cej sumu zmluvnej pokuty,
tim nie je dotknuté.

xI.
Truanie a zánik ričinnosti Zmluvy
Zmluva sa uzaWára na dobu určitri - 2 roky
odo dňa jej r]člnnost!.
Učinnosť Zmluvy sa skončí:

a) uplynutím doby uvedenej v bode 1.

tohto článku, v prípade ak sa
neuptatní predíženie r]činnosti
Zmluvy v zmysIe bodu 3. tohto
článku,

b) písomnou dohodou
strán,

zmluvn, ch

c) písomnou rn povedbu,
d) písomn m odstťrpením.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak
najneskór 1 mesiac pred uplynutím doby
uvedenej v bode 1. tohto článku niektorá zo
zmluvnych strán písomne neoznámi druhej
zmtuvnej strane nesťrhlas s prediižením
ťrčinnosti Zmluvy, rjčinnosť Zmluvy sa
v posledn, deň lehoty uvedenej v bode 1.
tohto článku predlžuje na dobu neurčitťr.
každá zo zmluvn, ch strán móže zmluvu
písomne vypovedať aj bez uvedenla dóvodu.
V, povedná lehota je 2 mesiace a začína
plynrjť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujriceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola rn poved' doručená druhej
zmluvnej strane.
Každá zo zmluvnych strán móže Zmluvu
písomne vypovedať čiastočne len ohl'adom
určitého počtu Vybavení respektíve
Zariadení a to aj bez uvedenia dóvodu.
V poved'musí obsahovať identifikáciu počtu
Vybavení respektíve Zariadení, ohl'adom
kton ch zmluvná strana vypovedáva Zmluvu.
V, povedná lehota je 6 mesiacov a zaČína
plynťrť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujrjceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola rn poved' doručená druhej
zmluvnej strane. V prípade čiastočného
vypovedania Zmluvy v zmysle tohto bodu po
uplynutí u povednej lehoty sa Zmluva
nebude vzťahovať na počet Vybavení
respektíve Zariadení uvedeny v čiastočnej
vypovedi avšak bezo zmien sa nad'alej
vzťahuje na poskytovanie SluŽieb
v stivislosti so zostávajricim počtom
Vybavení respektíve Zariadení na základe
ZmIuvy.
každá zo zmluvn, ch strán móže od zmluvy
písomne odstripiť v prípadoch uvedenych
v Zmluve alebo " t, chto VOP-PS alebo
v prípade podstatného porušenia zmluvnej
povinnosti druhej zmluvnej strany.
Porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje
za podstatné v zmysle ustanovenia 345
ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom
podstatn, m porušením zmluvnej povinnosti
sa rozumle naJma:

a) omeškanle Partnera s rjhradou
akejko|'vek splatnej pohl'adávky

vy čtovanej Poskytovatel'om
Paftnerovi v zmysle Zmluvy viac ako
L4 dní,

b) opakované omeškania Partnera s
hradou akejkol'vek splatnej

pohl'adávky vy čtovanej

iH,lllr:vate1,om 
Partnerovi v zmysle

c) porušenie podmienok udelenia
Licencie Paftnerom,

d) opakované porušenie akejkolÝek
povinnost! Partnera v zmysle Zmluvy
alebo t, chto VOP-PS,

e) nefunkčnosť Systému trvajťrca viac
ako 5 po sebe nasledujticlch
pracovn ch dní respektíve

,, nefunkčnosť Systému viac ako 15
pracovn, ch dní počas kalendárneho
roka z dóvodov na strane
Poskytovatel'a, priČom do
uvedeného počtu pracovn,ch dní sa
nezapočítava dočasné prerušenie

ylffit,J:#ili#? o s ky tova te ,o m

7 . Poskytovatel' je oprávneny od Zmluvy
odstripiť vktoromkol'vek znasledujrjcich
prípadov:

a) ak Paftner je v zmysle
všeobecne záváznych
predpisov predížen,i
v ripadku,

prís!ušn,ch
právnych

alebo

b) ak bol v zmysle príslušn, ch
všeobecne závázn,ch právnych
predpisov podan, návrh na
vyhlásenie konkurzu alebo návrh na
povolenie reštrukturalizácie
vzt'ahujrjci sa na majetok Partnera,

c) ak v zmysle príslušn, ch všeobecne
záváznych právnych predpisov bola
tretia osoba poverená správou
majetku Partnera,

d) ak bolo voči Partnerovi začaté
exekučné konanie a!ebo konanie
o rnikon rozhodnutia v zmysle
príslušn ch všeobecne záváznych
právnych predpisov,
ak Partner poruší ktorťrkol'vek z jeho
povinností alebo závázkov
uvedenych v t chto VOP-PS alebo
v Zmluve,

e) ak bude začaté trestné stíhanie voči
Partnerovi respektíve pracovníkovi
Partnera respektíve členovi
štatutárneho orgánu Partnera
v srivislosti s protiprávnym konaním
sťrvisiacim s používaním Systému
respektíve užívaním Vybavenia
respektíve užívaním Zariadenia
v Prevádzkarni Partnera respektíve
prostrednícWom Prevádzkarne
Paftnera.

Poskytovatel' je oprávnen odstripiť od
Zmluvy v prípade, ak sa Paftner neprihlási
do Partnerského rjčtu alebo nepoužíva
Systém viac ako 18 mesiacov.
Odstrlpenie od Zmluvy je činné v deň
doručenia písomného odst penia od Zmluvy
odstupujťrcou zmluvnou stranou druhej
zmluvnej strane.
Zánikom ťrčinnosti Zm!uvy nezanikajťr práva,
závázky a pohl'adávky vzniknuté zo Zmluvy

POS,(Orn Vr:tli:;[L_L_ Wr. {:^í:#:.

pred dňom zániku činnosti Zmluvy a taktiež
nestrácajr1 rjč!nnosť ustanovenia Zmluvy
alebo jej príloh z kton ch obsahu alebo rjčelu
je zrejmé, že majrl byť činné i po skončení
ťrčinnosti Zmluvy.
Partner je povinn, najneskór do 3 dní odo
dňa zániku činnosti Zmluvy odovzdať
Poskytovatel'ovi Vybaven!e prenechané
Partnerovi do užívania v zmysle Zmluvy a to
v stave zodpovedajricom primeranému
opotrebeniu Vybavenia počas doby užívania
Vybavenia Partnerom. V opačnom prípade
Partner zodpovedá Poskytovatel'ovi za škodu
vzniknutrj v dósledku neodovzdania
Vybavenia Partnerom respektíve za Škodu
vzniknutrj v dósledku nadmerného
opotrebenia Vybavenia počas doby jeho
užívania Partnerom. Uvedené platí obdobne
aj v prípade zániku činnosti Zmluvy len vo
vzťahu k niektorému Vybaveniu na základe
čiastočnej u povede Zmluvy v zmysle bodu
5. tohto článku
Partner je povinn, najneskór do 3 dní odo
dňa zániku člnnosti Zmluvy odovzdať
Poskytovatel'ovi Zariadenie prenechané
Partnerovi do užÍvania v zmysle Zmluvy a to
v stave zodpovedaj com primeranému
opotrebeniu Zariadenia počas doby užívania
Vybavenia Paftnerorn. V opačnom prípade
Partner zodpovedá Poskytovatel'ovi za škodu
vzniknutrj v dósledku neodovzdania
Zariadenia Partnerom respektíve za škodu
vzniknut v dósledku nadmerného
opotrebenia Zariadenia počas doby jeho
užívania Partnerom. Uvedené platí obdobne
aj v prípade zániku ričinnosti Zmluvy len vo
vzťahu k nlektorému zariadeniu na základe
čiastočnej vypovede Zmluvy v zmysle bodu
5. tohto článku.
Partner je povinn, najneskór do 3 dní odo
dňa zániku činnosti Zmluvy odovzdať
Poskytovate!'ovi vŠetku dokumentáciu
odovzdanri paftnerovi v sťrvislosti
s poskytovaním Služleb v zmysle Zmluvy,
najmá návody na používan|e Vybavenia
alebo Zariadenia a návod na používanie
Systému.

xII.
DoručoÝanie písomností

V prípade potreby doručenia písomností
druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne
alebo prostrednícWom iného subjektu na
adresu uveden pri označení druhej
zmluvnej strany v Zmluve, pokia!' dotknutá
zmluvná strana neoznámi písomne druhej
zmluvnej strane zmenu adresy na
doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva
dňom jej prevzatia subjektom, kton je
oprávnen, preberať za zmluvn stranu
doporučené poštové zásielky. Písomnosť sa
považuje za doručen aj dňom uloženia
zásielky z dóvodu prekážky v doručení na
strane adresáta u subjektu, kton je povinn,
ju doručiť. Písomnosť sa považuje za
doručenri aj okamihom odmietnutia jej
prevzatia adresátom. V prípade ak sa
zásielka vráti nedoručená odosielatelbvi s
poznámkou ,,adresát neznámy'' alebo
poznámkou obdobného v}znamu,
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3.2

písomnosť sa považuje za doručenťr dňom
vrátenia zásielky odosielatel'ovi.
V prípade potreby okamžitého doručenia
písomnosti je možné doručiť písomnosť e-
mailom na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy,
pričom v takomto prípade sa písomnosť
považuje za doručen poWrdením jej
doručenia druhou zmluvnou stranou
respektíve v prv pracovn, deň nasledujtici
po jej odoslaní (podl'a toho, ktorá
skutoČnosť nastane skór). Poskytovatel' je
oprávnen, doručovať písomnosť Partnerovi
aj jej sprístupnením v Partnerskom rjčte
Partnera, v takomto prípade sa písomnosť
považuje za doručenťr Partnerovi okamihom
jej sprístupnenla v Partnerskom Čte
Partnera. Spósobom uveden m v tomto
bode spósobom však nie je možné
doručovať písomnosti maj rce vplyv na
činnosť Zmluvy.

Ustanovenie bodov 1. a 2. tohto článku sa
nevzťahuje na doručovanie elektronick, ch
fakt r. Doručovanie elektronick, ch faktrjr sa
riadi ustanoveniami príslušn, ch všeobecne
závázn ch právnych predpisov platn, ch a
ťrčinn,ch v slovenskej republike.

XIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Partner uzavretím Zmluvy berie na vedomie,
Že spracrjvanie osobnych rdajov Partnera je
nevyhnutné na plnenle zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba v
zmysle č!ánku 6 odsek 1 písm. b) GDPR,
s t, mto spracťrvaním s hlasí, a s časne
pod|'a článku ZB GDPR poveruje
Poskytovatel'a so sprac vaním osobn,ich
ťrdajov Paftnera, respektíve fyzick ch osób
konajťrcich v mene Paftnerat v rozsahu
potrebnom na plnenie predmetu Zmluvy
(najmá za rjčelom zaškolenia osób 7 .

u Paftnera meno, priezvisko,
zamestnávatel', pracovisko; a poskytnutia
ich kontaktnych rldajov - telefónne čís!o).
Partner uzavretím Zmluvy poWrdzuje, že
osobné daje Dotknut ch osób sprac va
v sťrlade so zákonom a je oprávneny poveriť
Poskytovatel'a sprac vaním osobnych
ťrdajov Dotknut ch osób.
Poskytovatel' sa zavázuje: a) spracrivať
osobné ťrdaje len na základe
zdokumentovanych pokynov Partnera; b)
zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené
spracrlvať osobné daje zaviazali, že
zachovajťr dóvernosť informácií, c) vykonať
všetky požadované opatrenia podl'a čl. 32
GDPR; d) nezapojiť d'alšleho
sprostredkovatel'a bez srjhlasu Paftnera; e)
v čo najvyššej možnej miere pomáhať
partnerovi vhodn, mi organizačnymi
a technick,imi opatreniami pri plnení
povinností reagovať na žiadost| o vykon práv
dotknutej osoby; í) pomáhať Paftnerovi
s plnením povinností podl'a čl. 32 GDPR; g)
po ukončení Zmluvy na základe rozhodnutia
Paftnera všetky osobné ťrdaje vymazať
alebo vrátiť a vymazať existuj ce kópie, h)
poskytnťrť Paftnerovl všetky informácie
potrebné na preukázanie splnenia povinností
a umožniť audity a kontroly; i) upovedomiť

Partnera ak sa podl'a jeho názoru porušuje
GDPR alebo iné právne predpisy.
paftner berie na vedomie a uzavretím
Zmluvy vyslovuje sťrhlas s tym, že na
zmluvn, vzťah založeny Zmluvou sa
v závislost| od rozsahu služieb
poskytovanych Poskytovatelbm Partnerovi
budrj vzťahovať príslušné ustanovenia
t chto VOP-PS a Cenníka-PS.
paftner berie na vedomie a uzavretím
Zmluvy vyslovuje sťrhlas s tym, že každ,i
telefonick, rozhovor medzi partnerom

a Poskytovatel'om móže byť za ťrčelom
kontroly s!užieb poskytovanych
Poskytovate!'om, zlepšenia kvality s!užieb
poskytovan, ch Poskytovatel'om alebo

" z iného dóvodu zaznamenany na záznamové
médium a uchovávan, na záznamovom
médiu.
Partner uzavretím Zmluvy ude|'uje
Poskytovatel'ovi sťrhlas so zverejnením
Partnera Poskytovatel'om ako osoby, ktorej
poskytuje Služby respektíve so zverejnením
VzaJomneJ spolupráce Partnera
a Poskytovatel'a v oblasti používania
Systému či užívania Zariadenia, pričom
zverejnenie alebo nezverejnenie uvedenej
informácie je na rozhodnutí Poskytovatel'a.
Partner srjčasne pre ťrčel uvedeny v prvej
vete tohto bodu bezodplatne srjhlasí
s uvedením jeho ldentifikačn ch rJdajov,
adries, loga, ochrannej známky alebo iného
označenia a in, ch dodatočn ch ťrdajov
Prevádzkarne v prípade zverejnenia
skutoČnosti uvedenej v pruej vete tohto
bodu.
Ustanovenia Zmluvy maj prednosť pred
ustanoveniami t chto VOP-PS a v prípade
odlišností ustanovení Zmluvy a t chto VOP-
PS, rozhodné s ustanovenia Zmluvy.
Právny vzťah Poskytovate|'a a Paftnera
založeny Zmluvou sa spravuje právnym
poriadkom Slovenskej republiky.
Poskytovatel' je oprávneny vzhl'adom na
zmenu právnej pravy, zmenu trhovej
situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na
zákIade jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť,
zrušiť alebo nahradiť tieto VOP-PS (d'aIej len
,,Zmena VOP-PS"). Poskytovatel' je povinn,
Zmenu VOP-PS s uvedením jej platnosti
a ťrčinnosti oznámiť partnerovi a to
zverejnením na webovom sídle
www.poscom,sk a zaslaním oznámenia
o zmene vop-ps partnerovi elektronickou
poštovou správou na e-mailovrj adresu
Partnera uvedenťr pri označení Partnera
v Zmluve (alebo neskór oznámenrj
Paftnerom Poskytovatel'ovi) najneskór 14
dní vopred pred dňom rjrčinnosti Zmeny VOP-
PS. Zmena VOP-PS nie je skutočnosťou,
ktorá by vyžadovala uzavretie dodatku
k Zmluve.

9. V prípade nes hlasu Paftnera so Zmenou
VOP-PS má ,Partner právo najneskór
v posledny pracovny deň pred dňom
Činnosti Zmeny VOP-PS z uvedeného

dóvodu písomne odstripiť od Zmluvy a
s časne odst penie od Zmluvy musí byť
najneskór v posledn pracovn, deň pred
dňom činnosti Zmeny VOP-PS doručené
Poskytovatel'ovi, inak právo Partnera na

po com I vcu s[tl w[ cAR[,

odstrjpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že
Paftner riadne a včas v zmysle tohto bodu
nevyužije právo odstťrpiť od Zmluvy, platí, že
paftner so zmenou vop-ps srjhlasí.
Tleto VOP-PS nadobťrdajri platnosť
a ričinnosť dňa L5,04.202t,

10.

4

5
3

1

6

B

2

B/8ver.Il202L


