Všeobecné obchodné podmienky nájmu mobilných zariadení
(ďalej aj ako „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare)
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Definície

Beţné opotrebovanie znamená postupné zničenie Mobilného zariadenia alebo jeho jednej alebo viacerých podstatných častí, beţným pouţívaním
Mobilného zariadenia, spôsobom primeraným pokynom výrobcu.
Doba trvania lízingu znamená dobu počas ktorej trvá Lízing podľa Zmluvy a ktorá začína momentom prevzatia Predmetu lízingu Nájomcom, t.j.
podpisom Zmluvy.
Dokumenty lízingu znamenajú (1) Zmluvu vrátane všetkých jej príloh (t.j. Obchodných podmienok, Platobného kalendára a iných príloh
uvedených v Zmluve); (2) Faktúru; a (3) akékoľvek dokumenty podpísané Stranami alebo jednou zo Strán v súvislosti so Zmluvou; a (4)
akékoľvek iné písomnosti, protokoly, zmluvy, dohody, dojednania alebo iné dokumenty vyhotovené alebo uzatvorené v súvislosti s inými
Dokumentmi lízingu.
DPH znamená daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH.
Faktúra znamená faktúru vrátane jej príloh vystavovanú spoločnosťou O2 Nájomcovi na základe Zmluvy o poskytovaní verejných sluţieb.
Lízing znamená prenájom Predmetu lízingu podľa Zmluvy a ostatných Dokumentov lízingu.
Mobilné zariadenie znamená zariadenie, ktoré (i) moţno identifikovať na základe IMEI a ktoré (ii) umoţňuje vyuţívanie elektronických
komunikačných sluţieb prostredníctvom SIM karty, je (iii) uvedené na trh v Slovenskej republike, je (iv) špecifikované v Zmluve a (v) ktorého
vlastníctvo nadobudol Prenajímateľ od spoločnosti O2.
Nájomné znamená odplatu, ktorú je Nájomca povinný platiť Prenajímateľovi na základe Zmluvy, vo výške a za podmienok stanovených
v Zmluve, Platobnom kalendári a ostatných Dokumentoch lízingu.
Náhradné mobilné zariadenie znamená mobilné zariadenie, totoţné s modelom Mobilného zariadenia alebo, ktoré má rovnaké alebo obdobné
technické parametre ako Mobilné zariadenie (okrem váhy, rozmerov, farby alebo dizajnu) a ktorého cena zodpovedá Obstarávacej cene Mobilného
zariadenia, za ktoré sa poskytuje.
Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Obstarávacia cena (Predmetu lízingu a/alebo jednotlivých Mobilných zariadení) znamená cenu vrátane DPH, za ktorú Prenajímateľ nadobúda
Predmet lízingu alebo jednotlivé Mobilné zariadenia do vlastníctva od spoločnosti O2 a ktorá je uvedená v Zmluve.
Oznámenie o ukončení znamená písomné oznámenie Prenajímateľa Nájomcovi o mimoriadnom ukončení Lízingu pred uplynutím Doby lízingu s
uvedením dôvodov mimoriadneho ukončenia Lízingu.
Pracovný deň znamená deň iný neţ sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike
Predajné miesto znamená akékoľvek predajné miesta prevádzkované spoločnosťou O2 za účelom predaja telekomunikačných sluţieb
poskytovaných spoločnosťou O2.
Predmet lízingu znamená všetky Mobilné zariadenia špecifikované v Zmluve.
Poistenie znamená poistenie Predmetu lízingu zabezpečené zo strany Prenajímateľa na základe poistnej zmluvy.
Registrácia znamená akúkoľvek registráciu, záznam alebo zápis Predmetu lízingu v registri alebo evidencii, ktorá sa vyţaduje podľa príslušných
právnych predpisov alebo je obvyklá v súvislosti s vlastníctvom alebo prevádzkou Predmetu lízingu.
Skupina VÚB znamená Všeobecnú úverovú banku, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155 a
kaţdú osobu, nad ktorou uvedená spoločnosť (v danom čase) vykonáva kontrolu podľa §7 ods. 19 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Škodová udalosť znamená poškodenie, stratu, zničenie alebo odcudzenie Predmetu lízingu alebo ktorejkoľvek jeho časti.
Platobný kalendár znamená Prenajímateľom vystavený splátkový kalendár, ktorý určuje počet a výšku splátok Nájomného, dátumy zdaniteľného
plnenia vo vzťahu k jednotlivým splátkam Nájomného a vo vzťahu k Nájomnému slúţi ako daňový doklad.
O2 znamená spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 848 863, IČ pre DPH: SK
2020216748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vloţka č.: 27882/B
Udalosť porušenia znamená ktorúkoľvek z udalostí uvedených v článku 5.3 niţšie.

Udalosť ukončenia znamená ktorúkoľvek z udalostí uvedených v článku 6.1 niţšie.
Zabezpečenie znamená záloţné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zádrţné právo, prevod alebo
postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj akúkoľvek inú zmluvu, právny úkon alebo dojednanie podľa akéhokoľvek práva,
ktoré má podobný účel alebo účinok.
Zákon o DPH znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Zmluva o poskytovaní verejných sluţieb znamená zmluvu uzatvorenú medzi Nájomcom a spoločnosťou O2, ktorej predmetom je poskytovanie
telekomunikačných sluţieb podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov spoločnosťou O2
Nájomcovi.

1.2

Interpretácia

(a)

Pokiaľ nie je uvedené inak, v týchto Obchodných podmienkach akýkoľvek odkaz na článok, odsek alebo bod znamená odkaz na článok,
odsek alebo bod týchto Obchodných podmienok.

(b)

Názvy článkov a odsekov v týchto Obchodných podmienkach sú uvedené len pre orientáciu v texte a nemajú vplyv na ich výklad.

(c)

Má sa za to, ţe Udalosť porušenia trvá alebo pretrváva, ak Nájomca tento stav neodstránil a Prenajímateľ sa práv vyplývajúcich z tohto
stavu nevzdal.

2.

PREDMET LÍZINGU

2.1

Vlastníctvo Predmetu lízingu
Vlastníkom Predmetu lízingu je počas celej Doby trvania lízingu Prenajímateľ, ktorý aj odpisuje Predmet lízingu v súlade s príslušnými
právnymi predpismi. Nájomca v ţiadnom prípade nie je oprávnený Predmet lízingu: (i) scudziť; (ii) prenajať alebo (iii) inak bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa poskytnúť do uţívania tretej osobe ak v týchto Obchodných podmienkach nie je
uvedené inak; (iv) akokoľvek inak s ním disponovať v rozpore so Zmluvou a/alebo týmito Obchodnými podmienkami; alebo (v) zriadiť
či umoţniť zriadenie akéhokoľvek Zabezpečenia alebo iného práva tretej osoby k Predmetu lízingu. V prípade uplatnenia práv tretích
osôb týmito osobami je Nájomca povinný okamţite o tom písomne informovať Prenajímateľa a na svoje náklady chrániť práva a záujmy
Prenajímateľa vo vzťahu k Predmetu lízingu.

2.2

Riziká spojené s Predmetom lízingu
Od okamihu kedy Nájomca prevezme Predmet lízingu, nebezpečenstvo škody na Predmet lízingu prechádza na Nájomcu a Nájomca
znáša všetko nebezpečenstvo vzniku škody na Predmete lízingu a riziko straty, odcudzenia alebo zničenia Predmetu lízingu.

2.3

Prevzatie Predmetu lízingu

(a)

Pokiaľ sa Strany písomne nedohodli inak, Nájomca preberie Predmet lízingu od Prenajímateľa pri podpise Zmluvy pričom Nájomcovi
v mene Prenajímateľa odovzdá Predmet lízingu spoločnosť O2 alebo ňou poverená osoba. Podpísaná Zmluva slúţi ako potvrdenie
o prevzatí Predmetu lízingu Nájomcom od Prenajímateľa.

(b)

Pri prevzatí Predmetu lízingu je Nájomca povinný postupovať s náleţitou starostlivosťou, najmä je povinný overiť presnú identifikáciu
Predmetu lízingu, skontrolovať kompletnosť a plnú funkčnosť Predmetu lízingu. Ak pri prevzatí Nájomca zistí, ţe Predmet lízingu má
akúkoľvek vadu, Nájomca nie je oprávnený Predmet lízingu prevziať a uzavrieť Zmluvu.

3.

UŢÍVANIE, ÚDRŢBA A ZMENY PREDMETU LÍZINGU

3.1

Právo uţívať Predmet lízingu
Kým sú splnené podmienky podľa tejto Zmluvy, má Nájomca po celú Dobu trvania lízingu právo plného a nerušeného uţívania
Predmetu lízingu.

3.2

Povinnosti Nájomcu spojené s uţívaním Predmetu lízingu

(a)

Pri uţívaní a prevádzke Predmetu lízingu je Nájomca povinný dodrţiavať všetky príslušné právne predpisy, pokyny výrobcu Mobilného
zariadenia a spoločnosti O2, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, rozhodnutiami súdov a iných orgánov verejnej
správy, ktoré sa na Nájomcu alebo na Predmet lízingu vzťahujú.

(b)

Nájomca je povinný zabezpečiť, aby Predmet lízingu pouţíval a jeho prevádzku zabezpečovali len riadne vyškolení zamestnanci
Nájomcu, ktorí sú na takú činnosť riadne oprávnení podľa príslušných právnych predpisov a/alebo interných predpisov.

3.3

Údrţba Predmetu lízingu

(a)

Nájomca je povinný
(i)

na vlastné náklady udrţiavať Predmet lízingu v dobrom a prevádzkyschopnom stave. Za účelom splnenia tejto povinnosti
odporúča Prenajímateľ Nájomcovi pouţívať ochranné obaly resp. ochranné fólie Mobilného zariadenia, ktoré sú akceptované
a/alebo odporúčané výrobcom alebo spoločnosťou O2;

(ii)

v prípade potreby na vlastné náklady zabezpečovať údrţbu a opravy Predmetu lízingu podľa odporučených postupov výrobcu
a v prípade totálnej škody (zničenia) Mobilného zariadenia uhradiť Prenajímateľovi náklady na zabezpečenie Náhradného
mobilného zariadenia podľa článku 3.5; a

(iii)

kaţdú údrţbu a opravy Predmetu lízingu zabezpečovať výlučne prostredníctvom spoločnosti O2 a nevykonávať ţiadne opravy
Predmetu lízingu svojpomocne; a

(iv)

dbať na to, aby nedošlo k Škodovej udalosti, hlavne nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu uloţené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba prevzal Zmluvou, ani
nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (u Nájomcu právnickej osoby sa za tretie osoby povaţujú
tieţ všetky fyzické a právnické osoby činné pre Nájomcu); a

(v)

ak uţ nastala Škodová udalosť, urobiť všetky moţné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda uţ nezväčšovala; a

(vi)

bez zbytočného odkladu písomne, ak je nebezpečenstvo z omeškania akýmkoľvek iným vhodným spôsobom oznámiť
spoločnosť O2, ţe nastala Škodová udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu následkov a predloţiť doklady
potrebné na zistenie okolností na posúdenie Škodovej udalosti, umoţniť spoločnosti O2 zhotoviť si kópie týchto dokladov,
ďalej je povinný umoţniť šetrenie Škodovej udalosti. Ak bolo oznámenie podľa predchádzajúcej vety vykonané inou ako
písomnou formou, je Nájomca povinný dodatočne bez zbytočného odkladu zaslať spoločnosti O2 písomné oznámenie; všetky
doklady vyţiadané spoločnosťou O2 musia byť predloţené v slovenskom alebo českom jazyku, pričom prípadný preklad
uvedených dokladov je Nájomca povinný zabezpečiť na vlastné náklady, pokiaľ nebude Stranami dohodnuté inak; a

(vii)

bez zbytočného odkladu oznámiť, ak je podozrenie z trestného činu, Škodovú udalosť polícii a aţ do ukončenia obhliadky
miesta Škodovej udalosti políciou zachovať stav spôsobený Škodovou udalosťou; a

(viii)

ak došlo k Škodovej udalosti, nezmeniť stav spôsobený Škodovou udalosťou, kým nie je poistná udalosť vyšetrená; to však
neplatí, ak je takáto zmena nutná vo verejnom záujme, alebo za účelom zmiernenia škody; a

(ix)

uschovať poškodené Mobilné zariadenie a jeho súčasti, pokiaľ spoločnosť O2 alebo ňou poverené osoby nevykonajú ich
ohliadku;

(x)

poskytnúť súčinnosť a splniť všetky povinnosti, aby mal Prenajímateľ alebo Prenajímateľom určená osoba moţnosť uplatniť
voči inému právo na náhradu škody spôsobenej Škodovou udalosťou; a

(xi)

bez zbytočného odkladu oznámiť spoločnosti O2, ţe sa stratené alebo odcudzené Mobilné zariadenie našlo;

(xii)

v prípade krádeţe Mobilného zariadenia bezodkladne predloţiť spoločnosti O2 aj potvrdenie o podaní trestného oznámenia
Nájomcom pričom v oznámení musia byť uvedené okolnosti skutku ako aj údaje Mobilného zariadenia (značka, model, IMEI),
ktoré bolo odcudzené; a

(xiii)

pri plnení povinnosti podľa odsekov (vi) a (xii) vyššie tohto článku poskytnúť len také doklady a informácie, ktoré sú pravdivé,
úplné a neskreslené a nič nezamlčovať; a

(xiv)

vykonať všetky jemu dostupné a účelné opatrenia na odvrátenie vzniku Škodovej udalosti; a

(xv)

v prípade pochybností dokázať, ţe ku Škodovej udalosti došlo deklarovaným spôsobom a v deklarovanom rozsahu; a

(xvi)

nechávať/uskladňovať Predmet lízingu, pokiaľ ho Nájomca nemá priamo pri sebe, len v uzamknutom priestore. Za uzamknutý
priestor sa povaţuje stavebne ohraničený priestor:
(i)
ktorý Nájomca, jeho zamestnanci, iné oprávnené osoby a/alebo osoby poverené Nájomcom uţíva v súlade s právom;
a
(ii)
ktorý má riadne zatvorené, zaistené a zamknuté všetky vstupné dvere; a
(iii)
ktorý má riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná a riadne zvnútra zaistené všetky ostatné zvonku prístupné
otvory; a
(iv)
jednotlivé časti a diely dverí, okien a ostatných stavebných prvkov, ktorých demontáţou stráca uzamknutý priestor
odolnosť proti vlámaniu páchateľa, sú zo strany vonkajšieho priestoru zabezpečené proti demontáţi beţnými
nástrojmi, ako sú skrutkovač, kliešte, maticový kľúč a pod.; a
(v)
všetky vstupné dvere sú pevnej konštrukcie, uzamknuté zámkom s bezpečnostnou cylindrickou vloţkou, odolnou
proti vyhmataniu a bezpečnostným kovaním chrániacim vloţku pred rozlomením alebo bezpečnostným visiacim
zámkom, všetky uvedené minimálne v bezpečnostnej triede 3 podľa príslušnej normy a dvojkrídlové dvere musia byť
tieto vybavené zábranou proti vyháčkovaniu.

(b)

Ak sa technický stav Predmetu lízingu zhorší nad rámec Beţného opotrebovania, je Prenajímateľ oprávnený poţadovať od Nájomcu, aby
Nájomca na vlastné náklady v stanovenej lehote uviedol Predmet lízingu do pôvodného stavu s prihliadnutím na Beţné opotrebovanie.

3.4

Zmeny Predmetu lízingu

(a)

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa nesmie Nájomca vykonať ani umoţniť vykonanie akýchkoľvek zmien alebo
úprav na Predmete lízingu, ktoré majú (i) trvalý charakter alebo (ii) nezanedbateľný vplyv na hodnotu, vzhľad alebo funkčné vlastnosti
Predmetu lízingu.

(b)

Akékoľvek zmeny, úpravy alebo zhodnotenie Predmetu lízingu, ktoré nemôţu byť odstránené bez zníţenia pôvodnej hodnoty Predmetu
lízingu pred vykonaním takej zmeny, úpravy alebo zhodnotenia, sa stávajú súčasťou Predmetu lízingu a vlastníctvom Prenajímateľa.

3.5

Poskytnutie Náhradného mobilného zariadenia

(a)

V prípade keď počas trvania Lízingu dôjde k totálnej škode (zničeniu) Mobilného zariadenia tvoriaceho Predmet lízingu, poskytne
Prenajímateľ Nájomcovi za Mobilné zariadenie, ktoré bolo zničené Náhradné mobilné zariadenie po súčasnom splnení všetkých
podmienok uvedených v tomto článku (3.5) Obchodných podmienok.

(b)

Podmienky poskytnutia Náhradného mobilného zariadenia:
(i)

netrvá ţiadna Udalosť porušenia; a

(ii)

Nájomca si riadne a včas splnil povinnosti podľa článku 3.3(a) odsekov (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii), (xv) a (xvi).

(c)

Strany sa dohodli, ţe momentom prevzatia Náhradného mobilného zariadenia dochádza k zmene Predmetu lízingu podľa Zmluvy tak,
ţe špecifikácia Mobilného zariadenia, namiesto ktorého sa Náhradné mobilné zariadenie poskytuje, sa ku dňu prevzatia Náhradného
mobilného zariadenia nahrádza špecifikáciou Náhradného mobilného zariadenia.

(d)

V prípade ak dôjde ku krádeţi Mobilného zariadenia a Nájomca si riadne splnil podmienke pre poskytnutie Náhradného zariadenia podľa
odseku (b) vyššie a Prenajímateľ prijal na základe Poistenia poistné plnenie za krádeţ tohto Mobilného zariadenia, umoţní Prenajímateľa
Nájomcovi uzatvorenie Zmluvy, v ktorej bude Predmetom lízingu Náhradné mobilné zariadenie a to za podmienok totoţných zo
Zmluvou, ktorej Predmetom lízingu bolo Mobilné zariadenie, za ktoré sa Náhradné mobilné zariadenie poskytuje.

3.6

Poistné plnenie

(a)

Prenajímateľ sa zaväzuje poistné plnenie prijaté na základe Poistenia pouţiť v celom rozsahu výlučne na:

(b)

(i)

zníţenie nákladov ktoré vzniknú Nájomcovi v súvislosti s plnením povinnosti podľa článku 3.3(a)(ii); a/alebo

(ii)

zníţenie výšky zmluvnej pokuty, ktorú je Nájomca povinný zaplatiť podľa článku 9.5; a/alebo

(iii)

zníţenie výšky zmluvnej pokuty, ktorú je Nájomca povinný zaplatiť podľa článku 3.9.

Nájomca berie na vedomie, ţe poistné plnenie podľa Poistenia pri totálnej škode (zničení) Mobilného zariadenia môţe byť najviac vo
výške:
(a)

100% Obstarávacej ceny Mobilného zariadenia, pokiaľ k totálnej škode (zničeniu) Mobilného zariadenie dôjde počas prvých
12 mesiacov trvania Lízingu; alebo

(b)

70% Obstarávacej ceny Mobilného zariadenia, pokiaľ k totálnej škode (zničeniu) Mobilného zariadenia dôjde po uplynutí
prvých 12 mesiacov trvania Lízingu.

(c)

V prípade ak po prijatí poistného plnenia na základe Poistenia dôjde k vzniku povinnosti Prenajímateľa vrátiť takto prijaté poistné
plnenie alebo jeho časť a prijaté poistné plnenie uţ bolo Prenajímateľom pouţité v súlade s odsekom (a) vyššie tohto článku, je Nájomca
povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške poistného plnenia, ktoré je Prenajímateľ povinný vrátiť príslušnej poisťovni.

(d)

V prípade ak po prijatí poistného plnenia na základe Poistenia z dôvodu odcudzenia Mobilného zariadenia Nájomca nájde toto
odcudzené zariadenie, je Nájomca povinný toto Mobilné zariadenie bezodkladne odovzdať Prenajímateľovi na ktoromkoľvek Predajnom
miesta.

3.7

Nájomca je oprávnený v mene Prenajímateľa uplatňovať voči spoločnosti O2 všetky nároky z vád Mobilného zariadenia.

3.8

Strany sa dohodli, ţe v prípade ak dôjde k zmene IMEI Mobilného zariadenia v dôsledku jeho opravy v súlade so Zmluvou, momentom
prevzatia tohto Mobilné zariadenia dochádza k zmene Predmetu lízingu podľa Zmluvy tak, ţe pôvodné IMEI Mobilného zariadenia
uvedené v špecifikácii Mobilného zariadenia v Zmluve, sa mení na nové IMEI tohto Mobilného zariadenia.

3.9

V prípade ak dôjde k (i) zničeniu, strate alebo odcudzeniu Mobilného zariadenia tvoriaceho Predmet lízingu a zároveň tým (ii) nedôjde
k ukončeniu Lízingu z tohto dôvodu podľa článku 6 (t.j. nebol zničený, stratený alebo odcudzený celý Predmet lízing) zaväzuje sa
Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške stanovenej rovnakým spôsobom ako podľa článku 5.4, pričom počítať sa
bude len z Obstarávacích cien zničených, stratených alebo odcudzených Mobilných zariadení. Na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa
tohto odseku sa primerane pouţije ustanovenie článku 4.2(e) Obchodných podmienok. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku
nie je dotknutá povinnosť Nájomcu zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku 9.5 a naopak (t.j. Nájomca je povinný zaplatiť súčet všetkých
zmluvných pokút, ktoré je povinný zaplatiť podľa Dokumentov lízingu). Po riadnom uhradení zmluvnej pokuty podľa tohto článku
Prenajímateľ primerane zníţi výšku Nájomného podľa článku 4.4(a)(iii).

4.

NÁJOMNÉ A INÉ PLATBY

4.1

Všeobecné ustanovenia o platbách

(a)

Nájomca je povinný vykonávať všetky platby, najmä platby Nájomného a zmluvných pokút vo výške, mene, a spôsobom stanoveným v
Dokumentoch lízingu.

(b)

Akákoľvek platba je zaplatená riadne a včas, pokiaľ je čiastka zodpovedajúca príslušnej platbe pripísaná na bankový účet určený
Dokumentmi lízingu najneskôr v deň stanovený v Dokumentoch lízingu ako deň splatnosti príslušnej platby.

(c)

Ak by sa podľa príslušných právnych predpisov vyţadoval akýkoľvek odpočet alebo zráţka vo vzťahu k akejkoľvek platbe v prospech
Prenajímateľa na základe alebo v súvislosti s Dokumentmi lízingu, je Nájomca povinný vykonať platbu s ohľadom na prípadný odpočet
alebo zráţku tak, aby výsledná čiastka pripísaná na príslušný účet bola totoţná s výškou príslušnej platby stanovenej príslušným
Dokumentom lízingu.

(d)

Nájomca znáša všetky náklady na uhradenie platieb v prospech Prenajímateľa (najmä bankové a iné poplatky).

(e)

Pre kaţdú platbu je Nájomca povinný uvádzať variabilný symbol určený príslušnými Dokumentmi lízingu.

(f)

Prenajímateľ má nárok na úrok z omeškania z dlţnej sumy vo výške podľa platných právnych predpisov za kaţdý deň omeškania aţ do
jej zaplatenia.

4.2

Nájomné

(a)

Výška Nájomného, počet splátok Nájomného a dátum zdaniteľného plnenia vo vzťahu k jednotlivým splátkam Nájomného je určená v
Platobnom kalendári, ktorý slúţi ako daňový doklad. Nájomca je povinný platiť nájomné v súlade so Platobným kalendárom a
Faktúrami. Splatnosť jednotlivých splátok Nájomného je určená vo Faktúre.

(b)

Nájomca berie na vedomie, ţe Faktúra nie je vo vzťahu k Nájomnému, zmluvným pokutám a ani iným platbám podľa Dokumentov
lízingu daňovým dokladom.

(c)

Ak Nájomca vyhotovuje Kontrolný výkaz DPH podľa § 78a Zákona o DPH je vo vzťahu k poskytovaniu sluţieb podľa Zmluvy potrebné
uviesť ako dodávateľa Prenajímateľa (VÚB Leasing, a. s.) – t.j. uviesť identifikačné číslo pre daň spoločnosti VÚB Leasing ako
dodávateľa, ktoré je uvedené v záhlaví Zmluvy.

(d)

Nájomca nie je v omeškaní so zaplatením Nájomného, pokiaľ je zaplatené v lehote uvedenej vo Faktúre.

(e)

Nájomca je povinný platiť Nájomné na bankový účet spoločnosti O2 uvedený na Faktúre. Záväzok Nájomcu zaplatiť príslušné Nájomné
je splnený dňom pripísania príslušnej sumy označenej príslušným variabilným symbolom na stanovený účet spoločnosti O2. Variabilný
symbol je vţdy uvedený v príslušnej Faktúre. Nájomca je povinný uhradiť celú sumu tak, aby v lehote splatnosti bola v plnej výške
pripísaná na účet spoločnosti O2. Neoznačená alebo chybne označená platba zo strany Nájomcu je povaţovaná za neidentifikovanú
platbu a nebude povaţovaná za riadne a včasné splnenie záväzku. Len čo Prenajímateľ takú platbu zistí, podnikne kroky smerujúce k jej
vráteniu, ak sa Prenajímateľ s Nájomcom nedohodne inak.

4.3

Do 30 dní od podpisu Zmluvy vystaví Prenajímateľ Nájomcovi Platobný kalendár na celú Dobu trvania lízingu, ktorý Prenajímateľ
doručí Nájomcovi (i) prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Nájomcu uvedenú Nájomcov v Ţiadosti (ii) alebo poštou.
Nájomca podpisom Zmluvy dáva výslovný súhlas s elektronickým zasielaním Platobného kalendára v zmysle ustanovení Zákona o DPH.

4.4

Zmena výšky Nájomného

(a)

Nájomca súhlasí s tým, ţe Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku Nájomného v prípade, ak dôjde k zmene:
(i)

daňových alebo iných právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú výšku platieb, daňových, odvodových alebo iných povinností
podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane zmien právnej úpravy dane z príjmov alebo DPH;

(ii)

právnych predpisov tykajúcich sa Predmetu lízingu, najmä jeho odpisov;

(iii)

Predmetu lízingu najmä z dôvodov odcudzenia, straty alebo zničenia časti Predmetu lízingu

(b)

Zmenu výšky Nájomného podľa článku 4.4(a) vyššie týchto Obchodných podmienkach sa uskutoční jednostranným vystavením nového
Platobného kalendára Prenajímateľom Nájomcovi.

5.

MIMORIADNE UKONČENIE LÍZINGU V PRÍPADE UDALOSTI PORUŠENIA

5.1

Právo mimoriadne ukončiť Lízing
Prenajímateľ má právo Lízing ukončiť doručením Oznámenia o ukončení a to kedykoľvek pokiaľ pretrváva akákoľvek Udalosť
porušenia. Lízing končí ku dňu uvedenému v Oznámení o ukončení alebo uplynutím lehoty, ktorá je v ňom uvedená, inak ku dňu
doručenia Oznámenie o ukončení Nájomcovi. Nájomca súhlasí s tým, ţe Oznámenie o ukončení môţe byť Nájomcovi doručené ako
súčasť dokumentov, ktoré nájomcovi doručuje spoločnosť O2 na základe Zmluvy o poskytovaní verejných sluţieb.

5.2

Povinnosti Nájomcu po ukončení Lízingu

(a)

V lehote určenej v Oznámení o ukončení alebo pokiaľ taká lehota nie je určená, bezodkladne po doručení Oznámenia o ukončení, je
Nájomca povinný:
(i)

vrátiť Prenajímateľovi Predmet lízingu (pokiaľ tak uţ neurobili skôr); a

(ii)

uhradiť všetky platby, ktoré je Nájomca povinný platiť podľa Dokumentov lízingu .

(b)

Vznik týchto povinností Nájomcu po ukončení Lízingu nezbavuje Nájomcu zodpovednosti za splnenie akýchkoľvek povinností, ktoré
vznikli pred ukončením Lízingu, najmä povinnosti uhradiť Nájomné za obdobie pred ukončením Lízingu.

5.3

Udalosť porušenia

(a)

Kaţdá z nasledujúcich skutočností sa povaţuje za Udalosť porušenia bez ohľadu na dôvod jej vzniku:
(i)
Nájomca je v omeškaní zo zaplatením akejkoľvek čiastky dlţnej podľa Zmluvy alebo Dokumentov lízingu po dobu viac neţ 45
dní;
(ii)
došlo k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní verejných sluţieb;
(iii)
Nájomca nesplní akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy alebo Dokumentov lízingu a takúto povinnosť nesplní ani v
lehote 15 dní odo dňa kedy (i) sa Nájomca o nesplnení takejto povinnosti dozvedel alebo (ii) spoločnosť O2 alebo Prenajímateľ
na jej nesplnenie Nájomcu upozornili alebo v rovnakej lehote Nájomca neodstráni následky takéhoto nesplnenia povinnosti;
(iv)
ktorékoľvek z vyhlásení Nájomcu, bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa povaţovalo za zopakované
a takúto nepravdivosť alebo jej následky Nájomca neodstráni ani v lehote 15 dní odo dňa kedy (i) sa o nepravdivosti dozvedel
alebo (ii) bol na nepravdivosť upozornený;
(v)
Nájomca sa stanete platobne neschopným alebo predĺţeným;
(vi)
Nájomca podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok alebo na iné obdobné konanie v akejkoľvek krajine, alebo takýto
návrh podá akákoľvek iná osoba (s výnimkou zjavne neopodstatnených návrhov);
(vii)
Nájomca spochybní platnosť alebo právnu účinnosť tejto Zmluvy alebo iného Dokumentu lízingu vo vzťahu k Nájomcovi z
akýchkoľvek dôvodov;
(viii)
akýkoľvek peňaţný záväzok Nájomcu voči Prenajímateľovi alebo inému členovi Skupiny VÚB alebo akýkoľvek platobný
záväzok presahujúci 10.000,-EUR (alebo ekvivalent tejto sumy v akejkoľvek inej mene) nebude splatený riadne a včas alebo
v príslušnej dodatočnej lehote alebo ak Nájomcov veriteľ alebo veritelia budú oprávnení vyhlásiť takéto Nájomcove dlhy za
splatné pred dátumom ich splatnosti, alebo sa takýto platobný záväzok stane splatným na výzvu a nebude splatený;
Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi výskyt akejkoľvek Udalosti porušenia bezodkladne po tom, ako sa o takejto Udalosti
porušenia dozvie alebo kedy ste sa o nej mohol dozvedieť.

(b)

5.4

V prípade ukončenia Lízingu v dôsledku Udalosti porušenia je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu na základe
Dokumentov lízingu, ktorá bude stanovená nasledovným spôsobom:
Počet začatých mesiacov a vystavených Faktúr
splátku Nájomného od uzavretia Lízingovej zmluvy

Výška zmluvnej pokuty ako podiel z Obstarávacej ceny
všetkých Mobilných zariadení tvoriacich Predmet lízingu

1

91%

2

87%

3

83%

4

79%

5

75%

6

71%

7

67%

8

63%

9

59%

10

55%

11

51%

12

48%

13

44%

14

40%

15

36%

16

32%

17

28%

18

24%

19

20%

20

16%

21

12%

22

8%

23

4%

24

0%

5.5

Zaplatením zmluvnej pokuty podľa článku 5.4 nie je dotknutá povinnosť Nájomcu zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku 9.5 a naopak
(t.j. Nájomca je povinný zaplatiť súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré je povinný zaplatiť podľa Dokumentov lízingu). Na zaplatenie
zmluvnej pokuty podľa článku 5.4 sa primerane pouţije ustanovenie článku 4.2(e) Obchodných podmienok.

6.

UKONČENIE LÍZINGU V PRÍPADE UDALOSTI UKONČENIA

6.1

Udalosti ukončenia

(a)

Nasledovné udalosti predstavujú Udalosti ukončenia:
(i)

úplné zničenie Predmetu lízingu, pričom zničenie sa povaţuje za úplné ak sa Strany nedohodnú inak, v prípade, keď je táto
skutočnosť potvrdená spoločnosťou O2 a pokiaľ nebolo poskytnuté Náhradné mobilné zariadenie namiesto zničeného
Mobilného zariadenia tvoriaceho Predmet lízingu; alebo

(ii)

odcudzenie alebo strata Predmetu lízingu, pokiaľ nebolo poskytnuté Náhradné mobilné zariadenie namiesto odcudzeného alebo
strateného Mobilného zariadenia tvoriaceho Predmet lízingu; alebo

(iii)

zánik Nájomcu bez právneho nástupcu (v prípade ak je Nájomca právnickou osobou); alebo

(iv)

smrť Nájomcu alebo vyhlásením Nájomcu za mŕtveho (pokiaľ je Nájomca fyzickou osobou podnikateľom).

6.2

V prípadoch podľa bodu (i) a (ii) vyššie, je Nájomca povinný oznámiť spoločnosti O2 výskyt takej Udalosti ukončenia bez zbytočného
odkladu po tom, ako sa o takejto Udalosti ukončenia dozvedel alebo kedy sa o nej mohol dozvedieť. V prípade podľa bodu (iii), je
Nájomca zánik bez právneho nástupcu povinný oznámiť Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu po prijatí príslušného rozhodnutia
alebo vykonaní úkonu smerujúceho k zániku Prenajímateľa.

6.3

Následky Udalosti ukončenia

(a)

Pri úplnom zničení Predmetu lízingu sa Lízing ukončuje ku dňu, kedy došlo k zničeniu Predmetu lízingu. Dokladom preukazujúcim
úplné zničenie Predmetu lízingu, pokiaľ sa Strany nedohodnú na inej forme preukázania úplného zničenia Predmetu lízingu, je
potvrdenie spoločnosti O2 o úplnom zničení Predmetu lízingu. Odo dňa úplného zničenia Predmetu lízingu nie je Nájomca povinný
platiť Nájomné.

(b)

Pokiaľ sa Strany písomne nedohodnú na inom dni ukončenia Lízingu, v prípade odcudzenia alebo straty Predmetu lízingu sa Lízing
ukončuje ku dňu splatnosti najbliţšie splatnej splátky Nájomného, pred ktorým bude Prenajímateľovi doručené uznesenie príslušného
orgánu činného v trestnom konaní o odloţení veci; alebo (ii) uplynulo 10 dní od (A) doručenia Nájomcovho oznámenia o odcudzení

alebo strate Predmetu Lízingu alebo (B) odo dňa, kedy sa Prenajímateľ dozvedel, ţe došlo k odcudzeniu alebo strate Predmetu Lízingu;
(podľa toho čo nastane skôr). Pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, je Nájomca povinný platiť Nájomné aj za obdobie odo dňa odcudzenia
alebo straty Predmetu lízingu aţ do dňa ukončenia Lízingu.
(c)

V prípade zániku Nájomcu bez právneho nástupcu, sa Lízing ukončí ku dňu, kedy k tejto udalosti došlo.

(d)

V prípade Udalosti ukončenia podľa článku 6.1(a)(iv), sa Lízing ukončí ku dňu nastania takej Udalosti ukončenia podľa príslušných
právnych predpisov (ďalej pre účely tohto článku len „Rozhodujúci deň“). V prípade takejto Udalosti ukončenia budú nároky
Prenajímateľa na (i) vrátenie Predmetu lízingu a (ii) úhrady dlţných čiastok podľa Dokumentov lízingu vrátane nároku na úhradu
akejkoľvek škody uplatnené v dedičskom konaní.

(e)

V prípade ak ktorýkoľvek z oprávnených dedičov Nájomcu prejaví súhlas s pokračovaním v Lízingu namiesto Nájomcu a doručí o tom
Nájomcovi oznámenia najneskôr do 30 dní od Rozhodujúceho dňa a Prenajímateľ takémuto dedičovi písomným oznámením potvrdí
súhlas najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia jeho oznámenia, dôjde ku dňu, na ktorom sa s Nájomcovi dedičom dohodne Prenajímateľ
k obnoveniu Lízingu.

(f)

K obnoveniu Lízingu podľa článku 6.3(e) vyššie dôjde za splnenia Prenajímateľom určených podmienok uvedených v oznámení
takémuto dedičovi a po podpísaní dokumentov, ktoré sú podľa názoru Prenajímateľa potrebné alebo ţiaduce pre pokračovanie v Lízingu.

(g)

Ukončenie Lízingu v dôsledku Udalosti ukončenia nemá v ţiadnom prípade vplyv na trvanie nárokov Prenajímateľa, ktoré vznikli pred
ukončením Lízingu, najmä na nárok na úhradu Nájomného za obdobie pred ukončením Lízingu.

(h)

Nájomca je v prípade Udalosti ukončenia (okrem prípadu keď dôjde k obnoveniu Lízingu podľa odseku (f) vyššie) zaplatiť
Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške stanovenej rovnakým spôsobom ako podľa článku 5.4. Na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa
tohto odseku sa primerane pouţije ustanovenie článku 4.2(e) Obchodných podmienok. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku
nie je dotknutá povinnosť Nájomcu zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku 9.5 a naopak (t.j. Nájomca je povinný zaplatiť súčet všetkých
zmluvných pokút, ktoré je povinný zaplatiť podľa Dokumentov lízingu).

7.

UKONČENIE LÍZINGU UPLYNUTÍM DOBY TRVANIA LÍZINGU

7.1

Ukončenie lízingu
Lízing sa ukončí uplynutím Doby trvania lízingu. Ukončenie Lízingu Nájomcu v ţiadnom prípade nezbavuje zodpovednosti za splnenie
akýchkoľvek povinností, ktoré vznikli pred ukončením Lízingu, najmä povinnosti uhradiť Nájomné za obdobie pred ukončením Lízingu.

7.2

Predkupné právo zamestnancov Nájomcu alebo iných tretí osôb

(a)

Ak sú splnené podmienky uvedené v tomto článku (7.2) Obchodných podmienok, zaväzuje sa Prenajímateľ umoţniť po ukončení
Lízingu v dôsledku uplynutia Doby trvania lízingu kúpu Predmetu lízingu alebo jeho časti zamestnancom Nájomcu alebo inou treťou
osobou určenou Nájomcom, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

(b)

Predkupné právo podľa predchádzajúceho článku 7.2(a) vyššie Obchodných podmienok uplatňuje voči Prenajímateľovi za svojich
zamestnancom alebo určených tretích osôb Nájomca.

(c)

Prenajímateľ prostredníctvom spoločnosti O2 upozorní Nájomcu na potrebu uplatnenia predkupného práva podľa článku 7.2 týchto
Obchodných podmienok. V tomto upozornení Prenajímateľ uvedie:

(d)

(i)

lehotu, v ktorej je potrebné oznámiť spoločnosti O2, ţe zamestnanec/zamestnanci alebo určené tretie osoby chcú vyuţiť
predkupné právo;

(ii)

kúpne ceny jednotlivých Mobilných zariadení tvoriacich Predmet lízingu, za ktoré môţu zamestnanci Nájomcu alebo
Nájomcom určené tretie osoby po splnení stanovených podmienok a uplynutí Doby trvania lízingu odkúpiť Predmet lízingu.
Kúpna cena jednotlivého Mobilného zariadenia podľa predchádzajúcej vety nesmie byť vyššia ako 15% z Obstarávacej ceny
daného Mobilného zariadenia pri Zmluvách s Dobou trvania lízingu 18 mesiacov a 10% pri Zmluvách s Dobou trvania lízingu
24 mesiacov, uvedené neplatí v prípade Náhradného mobilného zariadenia poskytnutého podľa článku 3.5(a).

Predkupné právo je riadne uplatnené len v prípade, ak
(i)

Nájomca v lehote stanovenej v upozornení podľa článku 7.2(c)(i) oznámil spoločnosti O2, ţe jeho zamestnanec/zamestnanci
alebo ním určené tretie osoby vyuţíva(jú) predkupné právo (ďalej len ako „Oznámenie“ v príslušnom gramatickom tvare); a

(ii)

ku dňu doručenia Oznámenia netrvá ţiadna Udalosť porušenia; a

(iii)

v Oznámení Nájomca uvedie identifikačné údaje svojich zamestnancov/tretích osôb a určí, o ktoré Mobilné zariadenia majú
títo zamestnanci/tretie osoby záujem; a

(e)

Ak bolo predkupné právo podľa tohto článku Obchodných podmienok riadne uplatnené uzavrie Prenajímateľ prostredníctvom
spoločnosti O2 s príslušným zamestnancom Nájomcu alebo Nájomcom určenou treťou osobou a Nájomcom (ako odovzdávajúcim)kúpnu
zmluvu na kúpu Mobilného zariadenia.

(f)

Napriek riadnemu uplatneniu predkupného práva zanikne predkupné právo v prípade, ak
(i)

v čase od uplatnenia predkupného práva do momentu uplynutia Doby trvania lízingu dôjde k strate, zničeniu alebo odcudzeniu
Mobilného zariadenia, ktorého sa vyuţité predkupné právo týkalo; a/alebo

(ii)

príslušný zamestnanec alebo Nájomcom určená tretia osoba uplatňujúca si predkupné právo do uplynutia Prenajímateľom
stanovenej lehoty neuzavrie s Prenajímateľom a Nájomcom kúpnu zmluvu na kúpu Mobilného zariadenia; alebo

(iii)

v lehote stanovenej v kúpnej zmluve podľa predchádzajúceho odseku nebola zamestnancom Nájomcu alebo treťou osobou
uplatňujúcou si predkupné právo zaplatená celá kúpna cena za Mobilné zariadenie.

(g)

Ak nedošlo k uplatneniu predkupného práva alebo zamestnanec/tretia osoba, ktorá vyuţila predkupné právo nesplnila podmienky pre
nadobudnutie vlastníckeho práva k Mobilnému zariadeniu je Nájomca povinný vrátiť Prenajímateľovi Predmet lízingu v súlade
s článkom 9 Obchodných podmienok.

(h)

V prípade, ţe v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a podmienkami dohodnutými medzi Prenajímateľom a zamestnancom
Nájomcu/treťou osobou prejde vlastnícke právo k Mobilnému zariadeniu na zamestnanca/tretiu osobu, nie je Nájomca povinný toto
vrátiť Prenajímateľovi a ustanovenia 9 Obchodných podmienok sa na toto Mobilné zariadenie nepouţije, ale Nájomca ponechá Mobilné
zariadenie v drţbe tohto zamestnanca/tretej osobe, alebo mu toto zariadenie odovzdá. Povinnosť vrátiť ostatné Mobilné zariadenia
tvoriace Predmet lízingu, na ktoré sa nevzťahuje reţim podľa predchádzajúcej vety, zostáva zachovaná.

8.

UKONČENIE LÍZINGU NA ŢIADOSŤ NÁJOMCU
Lízing ani Zmluvu nie je moţné ukončiť jednostrannou výpoveďou alebo odstúpením Nájomcu. Na ţiadosť Nájomcu sa však môţu
Strany dohodnúť na ukončení Lízingu dohodou, ktorej podmienky určí Prenajímateľ. Podmienkou uzatvorenia dohody podľa
predchádzajúcej vety, je zaplatenie zmluvnej pokuty za predčasné ukončenie Lízingu Nájomcom Prenajímateľovi a zmluvnej pokuty za
nevrátenie Predmetu lízingu v súlade s ustanovením článku 9.1. Výška zmluvnej pokuty bude určená rovnakým spôsobom ako zmluvná
pokuta podľa článku 5.4 a spôsobom podľa článku 9.5.

9.

VRÁTENIE PREDMETU LÍZINGU

9.1

Nájomca sa zaväzuje bezodkladne po ukončení Lízingu a v ďalších prípadoch stanovených týmito Obchodnými podmienkami vrátiť
Predmet lízingu Prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom Beţnému opotrebovaniu, funkčný a nepoškodený na vlastné náklady a
nebezpečenstvo.

9.2

Nájomca splní svoju povinnosť podľa článku 9.1 vyššie odovzdaním Predmetu lízingu v poţadovanom stave na Predajnom mieste.

9.3

Nájomca súhlasí, ţe osoba určená spoločnosťou O2 v Predajnom mieste, v ktorom Nájomca vracia Predmet lízingu, uskutoční kontrolu
Predmetu lízingu a posúdi jeho stav.

9.4

V prípade ak:
(i)

stav vráteného Predmetu lízingu nezodpovedá Beţnému opotrebovaniu; a/alebo

(ii)

Nájomca nevrátil celý Predmetu lízingu (najmä ak došlo k jeho strate, zničeniu alebo odcudzeniu),

určí spoločnosť O2 v mene Prenajímateľa a v súlade s týmito Obchodnými podmienkami výšku zmluvnej pokuty, ktorú je Nájomca
povinný zaplatiť Prenajímateľovi z dôvodu porušenia povinnosti Nájomcu podľa článku 9.1 týchto Obchodných podmienok. Nájomca sa
zaväzuje takto určenú zmluvnú pokutu zaplatiť Prenajímateľovi na základe Faktúry. Na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku
sa primerane pouţije ustanovenie článku 4.2(e) Obchodných podmienok.
9.5

Nájomca súhlasí s tým, ţe spoločnosť O2 v mene Prenajímateľa určí výšku zmluvnej pokuty podľa článku 9.4 nasledovne:

Stav Mobilného zariadenia v momente vrátenia Mobilného zariadenia
na Predajnom mieste

Kategória
poškodenia

Bez povrchových škrabancov, dotykový displej je na dotyk funkčný, bez
prasknutí, bez chýbajúcich častí, bez kontaktu s vlhkosťou a vodou a bez

Poškodenie 0
bezpoškodenia

Výška zmluvnej pokuty určená ako
stanovené percento z Obstarávacej
ceny vráteného Mobilného zariadenia

-

0%

poškodení krytov, bočných strán
Funkčné Mobilné zariadenie s povrchovým poškodením, jemné škrabance
na zariadení

Poškodenie 1

3%

Funkčné Mobilné zariadenie s povrchovým poškodením, poškriabané
sklo/plast na displeji, poškriabaný, alebo inak ošúchaný kryt mobilného
telefónu, poškriabané bočné strany a rohy telefónu

Poškodenie 2

5%

Funkčné Mobilné zariadenie s poškodením, prasknutý plast/sklo chrániaci
displej, ale Mobilné zariadenie bezproblémovo reaguje na dotyk v celej
oblasti displeja. Chýbajúci alebo poškodený zadný kryt, chýbajúce alebo
poškodené časti

Poškodenie 3

7%

Čiastočne funkčné Mobilné zariadenie, prasknuté sklo chrániace displej,
Mobilné zariadenie nereaguje na dotyk, nefunkčný displej, nefunkčné
navigačné tlačidlo

Poškodenie 4

7%

Nefunkčné Mobilné zariadenie, chýbajúce časti, rozbitý kryt. Mobilné
zariadenie, ktoré je pretlačené, ohnuté v inom tvare, ktorý nesúhlasí s
predajným stavom, bez batérie, bez krytu, neodborne opravené, pouţitý
neoriginálny náhradný diel, nevrátenie Mobilného zariadenia

Poškodenie 5

10%

9.6

V prípade Udalosti ukončenia podľa článku 6.1(a)(iii) je Nájomca povinný vrátiť Predmet lízingu v deň ukončenia Lízingu.

9.7

Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 3.4(b), akékoľvek odstrániteľné veci, ktoré boli nainštalované alebo pripevnené na Predmet
lízingu, musí Nájomca pred vrátením Predmetu lízingu odstrániť na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

9.8

Súhlas s odobratím Predmetu lízingu
Nájomca súhlasí s tým, ţe ak nevráti Predmet lízingu v súlade so Zmluvou, je(sú) Prenajímateľ alebo Prenajímateľom poverené osoby
oprávnené bez potreby akéhokoľvek ďalšieho oprávnenia odobrať Predmet lízingu aj bez vedomia a/alebo súhlasu Nájomcu.

9.9

Náklady spojené s vrátením alebo odobratím Predmetu lízingu
Nájomca je povinný nahradiť Prenajímateľovi akékoľvek náklady spojené s vrátením alebo odobratím Predmetu lízingu, najmä na jeho
prepravu, poistenie pri preprave a úschovu alebo uskladnenie.

10.

SPRACOVANIE ÚDAJOV O NÁJOMCOVI

10.1

Nájomca podpisom Zmluvy potvrdzuje nasledovné skutočnosti, týkajúce sa spracúvania údajov o Nájomcovi uvedených v Dokumentoch
lízingu (ďalej len Údaje):

(a)

Nájomca udeľuje prevádzkovateľovi Nebankového registra klientských informácií (NRKI), Non-Banking Credit Bureau, záujmové
zdruţenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava súhlas aby prostredníctvom prevádzkovateľa
Spoločného registra bankových informácií(SRBI), spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o, IČO: 35 869 810,so sídlom Malý trh
2/A, Bratislava, poskytol uţívateľom SRBI údaje o leasingových zmluvách, všetkých úveroch a zárukách, ktoré boli Nájomcovi
poskytnuté spoločnosťou VÚB Leasing, a.s., údaje o pohľadávkach a údaje o predmetoch leasingu a zabezpečeniach, ktoré má voči
Nájomcovi spoločnosť VÚB Leasing, a.s. z poskytnutých leasingov, úverov a záruk, údaje o splácaní záväzkov Nájomcu z poskytnutých
leasingov, úverov a záruk, údaje o predmetoch leasingu a zabezpečeniach, ktoré poskytuje Nájomca za splácanie leasingov, úverov a
záruk a údaje o bonite Nájomcu a dôveryhodnosti z hľadiska splácania záväzkov Nájomcu, a to vrátane údajov získaných spoločnosťou
VÚB Leasing, a.s. v priebehu rokovania o uzatvorení týchto obchodov. Účelom tohto poskytnutia údajov je výmena informácií medzi
uţívateľmi NRKI, ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty a uţívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk, o
bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov uţívateľov NRKI a klientov uţívateľov SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania,
vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov uţívateľov NRKI a uţívateľov SRBI, ako aj
prevencie úverových podvodov.

(b)

Zároveň týmto udeľuje Nájomca súhlas, aby za rovnakých podmienok boli Prenajímateľovi poskytnuté údaje o bonite Nájomcu,
platobnej disciplíne a dôveryhodnosti z informačného systému SRBI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov
s klientmi, na účely ochrany Prenajímateľa, ako aj prevencie úverových podvodov.

(c)

Tento súhlas (podľa článku 10.1(a) a (b) vyššie) udeľuje Nájomca na dobu trvania Zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku všetkých
záväzkov Nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy.

(d)

Nájomca súhlasí, aby členovia Skupiny VÚB, najmä Všeobecná úverová banka, a.s., a VÚB Faktoring, a.s., a spoločnosť O2 sprístupnili
Prenajímateľovi údaje o Nájomcových obchodoch, ktoré Nájomca s nimi uzavrel, a to na účel interného vnútroskupinového výkazníctva,
zvýšenia kvality sluţieb pre klientov, ako aj na účel spoločnej ponuky sluţieb a produktov.

(e)

Nájomca súhlasí, aby Prenajímateľ poskytol spoločnosti O2 a členom Skupiny VÚB všetky Údaje a tieţ informoval spoločnosť O2
o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú Nájomcu a súvisia so Zmluvou, najmä o uskutočnených platbách Nájomného, splatnom
Nájomnom, o omeškaní Nájomcu so plnením jeho povinností podľa Zmluvy a o vymáhaní pohľadávok voči Nájomcovi.

10.2

Nájomca potvrdzuje, ţe všetky Údaje, ktoré Nájomca uviedol pri uzatváraní Zmluvy, v Zmluve a v ďalších Dokumentoch lízingu, sú
pravdivé, správne, úplné a aktuálne.

11.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

11.1

Všeobecná informačná povinnosť

(a)

Okrem informačnej povinnosti vo vzťahu k Udalostiam ukončenia a Udalostiam porušenia, je Nájomca povinný písomne informovať
Prenajímateľa prostredníctvom spoločnosť O2 alebo Obchodných partnerov o všetkých podstatných zmenách tykajúcich sa Nájomcu
alebo Predmetu lízingu, a to bez zbytočného odkladu odo dňa, kedy sa o nich Nájomca dozvie alebo ste sa mohol dozvedieť.
Podstatnými zmenami vo vzťahu k Nájomcovi sa rozumejú predovšetkým akékoľvek zmeny zapisované do obchodného registra alebo
ţivnostenského registra, zmeny v bankovom spojení, adresy sídla, miesta podnikania alebo adresy pre doručovanie, akákoľvek
významná zmena finančného stavu Nájomcu alebo činnosti, akákoľvek zmena osôb oprávnených na podpisovanie akýchkoľvek
oznámení a iných dokumentov týkajúcich sa Zmluvy v mene Nájomcu, predaj podniku Nájomcu alebo časti podniku a tieţ akýkoľvek
súdny spor, rozhodcovské konanie alebo iné konanie, prebiehajúce alebo hroziace, ktoré by mohlo mať podstatný nepriaznivý dopad na
schopnosť Nájomcu plniť záväzky podľa tejto Zmluvy.
Podstatnými zmenami vo vzťahu k Predmetu lízingu sa rozumie predovšetkým výskyt vád Predmetu lízingu a akékoľvek zhoršenie stavu
Predmetu lízingu nad rámec Beţného opotrebovania.

(b)

(c)

12.

KOMUNIKÁCIA (DORUČOVANIE)
Pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak, tak akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia, súvisiace
so Zmluvou (i) musia byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa povaţuje fax, ale nie e-mail ani iná elektronická komunikácia, a (ii)
budú povaţované za doručené (i) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou sluţbou, alebo (ii) v deň
doručenia zásielky, najneskôr však o 10:00 hod. tretí Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou,
a to na adresu sídla, miesta podnikania alebo korešpondenčnej adresy príslušnej Strany uvedenú v Zmluve alebo písomne oznámenú
druhej Strane, alebo (iii) v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných
prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná faxom v obidvoch prípadoch za podmienky, ţe
odosielateľ disponuje výpisom technického prostriedku o tom, ţe komunikačný prístroj adresáta písomnosť prijal. Nájomca je oprávnený
doručovať tak na adresu Prenajímateľa ako aj na adresu spoločnosti O2. V prípade osobného doručenia, ţe Nájomca oprávnený
doručovať aj na Predajnom mieste, čo sa povaţuje za doručenie spoločnosti O2.

13.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1

Čas vykonania úkonu
Pre účely Zmluvy sa vykonaním "bez zbytočného odkladu" alebo "bezodkladne" rozumie vykonanie príslušného úkonu do 3 (troch)
Pracovných dní.

13.2

Oddeliteľnosť ustanovení

(a)

V prípade, ţe sa ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy alebo iného Dokumentu lízingu stane alebo bude určené za neplatné, neúčinné, alebo
nevymáhateľné, neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevymáhateľnosť takého ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo
vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy alebo iného Dokumentu lízingu, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôleţitosti
povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, ţe dané ustanovenie nemôţe byť oddelené od
ostatných príslušných ustanovení.

(b)

V prípade, ţe niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané
ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je moţný, Strany sú povinné zabezpečiť
uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné
ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

13.3

Vylúčenie vedľajších dojednaní
Zmluva a všetky Dokumenty lízingu tvoria celú dohodu medzi Prenajímateľom a Nájomcom týkajúcu sa transakcií v nej zamýšľaných, a
nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dojednania medzi nami a Vami týkajúce sa Predmetu lízingu.

13.4
(a)
(b)
13.5

Výkon práv Prenajímateľa
Prenajímateľ je oprávnený:
poveriť výkonom svojich práv podľa Zmluvy tretie osoby, najmä v prípade vymáhania peňaţných pohľadávok voči Nájomcovi a výkonu
práva Prenajímateľa na odobratie Predmetu lízingu; a
vymáhať akúkoľvek dlţnú sumu podľa Zmluvy aj pred ukončením Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.
Začatie vymáhania akejkoľvek dlţnej sumy podľa Zmluvy nemá vplyv na oprávnenie Prenajímateľa ukončiť Lízing.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa nie je Nájomca oprávnený uzatvoriť akúkoľvek zmluvu o postúpení
pohľadávky alebo obdobnú zmluvu týkajúcu sa Predmetu lízingu alebo predmetu Zmluvy.

13.6

Prenajímateľ je oprávnený poţadovať náhradu a Nájomca je povinný nahradiť Prenajímateľovi škodu prevyšujúcu zmluvnú
pokutu/zmluvné pokuty určené podľa týchto Obchodných podmienok.

13.7

Zmeny, platnosť a účinnosť týchto Obchodných podmienok

(a)

Prenajímateľ je oprávnený jednostranne meniť ustanovenia týchto Obchodných podmienok, s čím Nájomca bezvýhradne súhlasí.

(b)

O zmene Obchodných podmienok je Prenajímateľ povinný informovať Nájomcu zverejnením na internetovej stránke spoločnosti O2
http://www.o2.sk/pre-firmu/telefon/o2-biznis-mobil a Prenajímateľa http://www.vubleasing.sk/pravne-informacie/ alebo inou vhodnou
formou v lehote najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 03.02.2015 a vzťahujú sa len na tie Zmluvy, ktoré boli medzi Nájomca
a Prenajímateľom uzatvárané odo dňa 03.02.2015 (vrátane).

