
RAMCOVA ZMLUVA 0 DODAVKE A PREVADZKE POS TERMINALOV 

Z. 15252 

Dnekieho dria uzatvorili zmluvrie strany: 

SONET Slovakia, s.r.o., so sidlom Pluhova 3192/2, 831 01 Bratislava, It: 36 354 767, zapfsana: ObchodnY register 
Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sro, vloika e. 54069/B 

(d'alej iba „Doclavater") 

kontaktna osoba Doclavatera: Roman timik, e-mail: simik@sonet.cz,  tel.: T: + 420 543 423 579 I M: +420 722 950 347 

a 

EKO-podnik verejnoprospeimich sluiieb, so sidlom Halagova 739/20, 832 90 Bratislava - mestska as Nove Mesto, 

00 491 870, zapfsana u Okresneho uradu v Bratislave, dislo iivnostenskeho registra: 110-235965 

(d'alej iba „Objednavater") 

ZastupenY: JUDr. Daniel Hulin 

v sUlade s ustanovenim § 1746 ods. 2 zakona 6. 89/2012 Sb., obaanskeho zakonnika, v zneni neskorgfch predpisov (cralej 
iba „obliansky zakonnik") tOto: 

RAMCOVCI ZMLUVU 0 DODAVKE A PREVADZKE POS TERMINALOV 

1. PREDMET A &EL ZMLUVY 

	

1.1 	Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorYch bud il medzi Objednavaterom a Dodavaterom 
uzatvarane vykonavacie zmluvy (dalej iba „Vykonavacia zmluva"), ktorej predmetom bude: 

1.1.1 
	

dodavka obsluinYch i bezobslidnYch platobnYch terminalov (cralej iba „POS"), ktorcich gpecifikacia je 
uvedena na webovYch strankach www.paytenpos.cz/specifikace-pos,  a pripadne suvisiaceho pinenia 
a/a lebo 

1.1.2 	poskytovanie slukieb POSMan Suite vo vzfahu k POS (d'alej iba „POSMan Suite"), ktoreho gpecifikacia je 
uvedena v obchodnYch podmienkach dociavky POS terminalov, a poskytovanie sivisiacich sluieb (dalej 
iba „OP") a/alebo 

1.1.3 	poskytovanie servisnYch sluiieb vo vzfahu k POS (d'alej iba „Sluiby"), ktorYch gpecifikacia je uvedena 
v OP. 

	

1.2 	Neoddeliternou saasfou tejto zmluvy RI OP, ktorYch aktualne znenie je prIlohu'6. 1 tejto zmluvy. Dodavater je 

opravnenY OP kedykorvek jednostranne zmenif postupom podra OP. Objednavater vyhlasuje, le sa s OP zoznamil, 

a vYslovne berie na vedomie, e st.kasfou OP sü okrem ineho ustanovenia o obmedzeni zodpovednosti 
Doclavatera za gkodu a za chyby POS a o vorbe prava a miesta rozhodcovskeho stidu. 

	

1.3 	Tato zmluva sa vzfahuje na vgetky Vykonavacie zmluvy uzatvorene medzi zmluvnYmi stranami za trvania zavazkov 

z tejto zmluvy, pokiar zrnluvrie strany aplikaciu tejto zmluvy vo Vykonavacej zmluve pisomne 4slovne 

2. UZATVARANIE A PLNENIE VYKONAVAC1CH ZMLCIV 
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2.1 	Vykonavacie zmluvy budt uzatvarane sposobom a za podnnienok stanovenYch v OP. Obsah jednotlivYch 

Vykonavacich zmluv bude tvorenY touto zmluvou (vratane prfloh) a pripadne dalimi dokumentami uvedenYmi 

V OP. 

	

2.2 	Ceny POS a Sluiieb budij stanovene na zaklade zavazneho cennika Dodavatera, ktorY je sueastou OP. 

3. TRVANIE A UKONtENIE ZAVAZKOV ZO ZMLUVY 

	

3.1 	Tato zmluva sa uzatvara na dobu neureitu. 

	

3.2 	Tut() zmluvu je moine vypovedat pisomnou yYpoved'ou dorueenou druhej zmluvnej strane. V takom pripade 

zavazky z tejto zmluvy zanikral ku konci tretieho kalenclarneho mesiaca po dorueeni yYpovede druhej zmluvnej 

strane. 

	

3.3 	Vypovedanie tejto zmluvy nema vplyv na platnost Vykonavacich znilüv. Zanik zavazkov z Vykonavacich zmItiv sa 

riadi OP. 

	

3.4 	Podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy je platna a Rinna zmluva uzatvorena medzi Objednavaterom a Bankou 

(ako je definovana v OP) pripadne Vydavaterom nebankovYch kariet (fleet karty, elektronicke stravenky a d'algie) 

(ako je definovane v OP) umoinujuca akceptovat prostrednictvom platobneho terminalu Objednavatera 

bezhotovostne platby ako uhradu za tovar a sluiby prostredractvom platobnYch kariet. Ak deijde k zaniku 

zavazkov z uvedenej zmluvy medzi Objednavaterom a Bankou ei Vydavaterom nebankovYch kariet, je 

Objednavater povinnY bezodkladne, najneskor do 2 pracovnYch dni, kedy sa o zaniku zavazkov zo zmluvy dozvie, 

o tejto skutoenosti pisomne informovaf Dodavatera a Doclavater je opravnenY od tejto zmluvy s okamiitou 

platnostou odstLipit. Ak sa Zmluvne strany nedohodnii v primeranej dobe na podmienkach d'alkj spoluprace, je 

Dodavater opravnenY odstupit od vgetkYch Vykonavacich zmluv, ktore neboli tipine spinene. 

4. KONTAKTNE 050 BY 

	

4.1 	Ak nie je v tejto zmluve alebo v OP vYslovne uvedene inak, bude vktka komunikacia zmluvnYch stran siivisiaca 

s touto zmluvou prebiehaf medzi kontaktnYmi osobami uvedenYmi v zahlavi tejto zmluvy. 

	

4.2 	Kaida zo zmluvnYch stran je opravnena svoje kontaktne osoby kedykorvek zmenif pisomnym oznamenim druhej 

zmluvnej strane. 

	

4.3 	Ak ma Objednavater Aktivny Ret v POSMan Suite, bude vktka komunikacia zo strany Dodavatera suvisiaca 

s touto zmluvou prebiehaf prostredractvom spray v POSMan Suite. 

	

4.4 	Zmluvne strany dojednavaju, e ak nie je vYslovne dohodnute inak, spfha poiiadavku na pisomni.) fornnu tiei 

forma e-mailovej spravy dorueenej kontaktnej osobe druhej zmluvnej strany a forma spravy dorueenej 

Objednavaterovi do aplikacie POSMan Suite (ak ma Objednavater Aktivny Let v POSMan Suite). 

5. ZAVEREtNE USTANOVENIA 

	

5.1 	Tato zmluva nadobuda platnost a Rinnosf driom podpisu oboch zmluvnYch stran. 

	

5.2 	V zaleiitostiach touto zmluvou neupravenYch sa pravny vzfah medzi zmluvnYmi stranami riadi vkobecne 

zavaznYmi predpismi Slovenskej republiky. 

	

5.3 	Pre rozhodovanie sporov o pravach a povinnostiach yzniknutYch na zaklade tejto zmluvy alebo v sUvislosti s riou 

sU prislune vYluene slovenske tatne sucly miestne prislukle podra sidla Dodavatera. 

	

5.4 	'alto zmluvu je moine menif alebo dopleiovaf iba formou pisomnYch dodatkov s datumom a podpismi oboch 

zmluvnYch stran. 

	

5.5 	Ak by sa ktorekorvek ustanovenie tejto zmluvy ukazalo ako neplatne alebo nevymititerne, alebo sa nim stab o po 

uzavret1 tejto zmluvy, potom tato skuto6nost nespasobi neplatnosf ani nevynkiternosf ostatnYch ustanovera 

tejto zmluvy, ak nevyplYva z donucujucich ustanoveni pravnych predpisov inak. Zmluvne strany sa zavazuju bez 
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zbytodneho odkladu pa vYzve ktorejkorvek strany taketo neplatne i nevynOtiterne ustanovenie nahradit platnYm 

a vynCititermim ustanovenim, ktore je svojim obsahom najbliigle Lidelu neplatneho di nevyntititerneho 
ustanovenia. 

	

5.6 	Zmluvrie strany sa dohodli, le tato zmluva, jej prilohy a dodatky moiu by podpisane elektronicky (najma 

prostrednictvom DocuSign alebo ineho nastroja na elektroniclq podpis). Ak sa nepouilje elektronickce podpis, tato 

zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplaroch s platnosfou originalu, z ktorNich kaida zmluvna strana dostane 1 
exemplar. 

	

5.7 	Neoddeliternou stidastou tejto zmluvy sti nasleduAce prilohy: 

Priloha 6. 1 	Obchodne podmienky doclavky POS terminalov a poskytovanie süvisiacich sluiieb (aktualne 
znenie) 

Priloha E. 2 	Plna mac 

NA DOKAZ TOHO, e zmluvne strany s obsahom tejto zmluvy shlasia, rozumejil jej a zavazujii sa k jej pineniu, pripajajti 

svoje podpisy a prehlasuju, ie tato zmluva bola uzatvorena podra ich slobodnej a vainej vole. 

Objednavater: 	 Dodavater 

V Bratislave dria 	 V Bratislave dria 

EKO-podnik verejnoprospeincrch slutieb 	 SONET Slovakia, s.r.o. 
JUDr. Daniel Hulfn 	 Roman Simik 
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OBCHODNÉ  PODMIENKY DODÁVKY POS TERMINÁLOV A Posl(YTOVANIE SÚVISIACICH  SLUŽIEB

SPOLOČNOSTI  SONET, SPOLEČNOST S.R.O.

verzia platná ku dňu 1.4.2022

1.                 ÚVODNÉ  USTANOVENIA

1.1             Ustanovenia týchto obchodných podmlenok (ďalej  iba „OP") sa vzt'ahujú:

1.1.1              na   všetky   Vykonávacie   zmluvy   uzatvárané   medzi   spoločnost`ou   SONET,   společnost   s.r.o.,   ako   Dodávaterom,   a

Objednávateľom  na základe  rámcovej zmluvy o  dodávke a  prevádzke POS, v ktorej  sa  zmluvné strany na  použitĺ OP

dohodli; a

1.1.2             na všetky zmluvy a návrhy na uzatvorenie zmluvy,  ku  ktorým boli priložené, alebo ktoré na  nej odkazujú.

1.2             0P  a  zmluva,  na  ktorú  sa  vzt'ahujú,  tvoria  neoddeliteľný  celok.  Ak  sa  hovorí  o  zmluve,  rozumejú  sa  tým  zároveň  tieto  oP,

ledaže zo súvislost.i vyplýva, že sa tým mysli' iba zmluva.

1.3             Ustanovenia zmluvy majú  prednosť pred op.

2.                 VYMEDZENIE  POJMOV

2.i              Pojmy použité v týchto op, začínajúce veľkým  písmenom  majú  nasledujúci význam:

Aktívny účet v POSMan Suite Aktívny účet objednávateľa v POSMan Suite.  Účet objednávateľa v POSMan Suite je

aktĺvny  od   prvého   prihlásenia   do   POSMan   Sulte   podľa   ods.   8.2.1  týchto   OP   do

zániku oprávnenia  Objednávateľa  (licencie)  na  použitie  POSMan Su.ite.

Banka  („acquiľer``) Subjekt       umožňujúci       akceptovat'      prostredni'ctvom       platobného       terminálu

bezhotovostné   platby  prostrednĺctvom   platobných   kariet  ako  úhradu   za   tovar  a

služby, s ktorým  Dodávater nadviazal spoluprácu.

Bližšie  informácie sú  k dispozícii  na  požiadanle  u  kontaktných  osôb  Dodávateľa.

Vydavateľ neban kových ka riet Môže   ísť  o  vydavatera  fleetových  kariet,   elektronických  straveniek  alebo  ostatní

vydavatelia   nebankových   kariet   (môže   ĺst'  o   ďalšie   proprietárne   riešenia   ako   sÚ

mestské karty a ďalšie).

BIÍžšie  lnformácie  sú  k dispozícii  na  požiadanie u  kontaktných  osôb  Dodávateľa.

Cennĺk Cennĺk     objednávateľa     stanovujúci     ceny     všetkých     plnení,     ktoré     môžu     byt'

poskytované  podľa  Vykonávaci'ch  zmlúv.  Cenník  tvorí  ako  Pííloha   1  neoddeliteľnú

súčasť týchto OP.

Dodávateľ SONET Slovakia, s.r.o., so sídlom Pluhová 3192/2, 83101  Bratislava, lč: 36 354 767

lntegrátoľ Dodávateľ pokladničného systému  objednávateľa.

POSMan Suíte SONET softwarové  riešenie  umožňujúce  najmä  zbierať dáta  z vykonaných transakcii'

a   obchodov   zaznamenaných   na   POS   a využívat'   d'alšie   nadštandardné   služby   vo

vzťahu   kpos.   POSMan   Suite   umožňuje   tiež   doručovanie   správ   a   dokumentov

Objednávateľovi.     Použi'vanie     POSMan     Suite     je     umožnené     prostredni'ctvom

internetovej   siete  formou   software   ako  služba   (tzv.   Saas),  t.j.   prostredni'ctvom

vzdialeného    prístupu    kposMan    Suite.    Pri'stup    do    jednotlivých    systémov    je

distribuovaný na  kontaktný e-mail Objednávateľa.

Dodávater je oprávnený vykonávať zmeny v špecifikácii  POSMan  Suite,  a  to vrátane

zmien     existujúcich     funkcionali't,     pridanie     nových     funkcionalít     a     odobranie

existujúcích  funkcionalít.  Dodávater sa  bude  vždy  snažiť vyhnút'  zmenám,  ktoré  by

mohli  obmedziť  Objednávateľom  využi'vané  funkcionality,  najmä  odobrania  takých

funkclonali't  bez  náhrady.
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Objednávateľ: Objednávôteľ (prĺp.  kupujúci)  podra  zmluvy,  na  ktorú  sa tieto  OP vzt'ahujú.

OP Tieto   obchodné   podmienky   dodávky   POS   terminálov   a  poskytovanie   súvisiacich

služieb.

POS Obslužný   či    bezobslužný    platobný   terminál,    ktorého    podrobná    špecifikácia   je

uvedená      na      webových      stránkach      www.Davtenoos.cz       prípadne      vponuke

Dodávateľa.

POS          s aktívnou          službouPOSManSuíte Má význam uvedený v ods. 8.2.2 týchto oP.

Vykonávacia zmluva Čiastková   vykonávacia   zmluva   uzatváraná   m   základe   Rámcovej   zmluvy,   ktorej

predmetom   je   (i)   dodávka   POS   (a  prípadne   súvislace   plnenie)   Objednávateľovi

a/alebo    (ii)    poskytovanie   služieb    POSMan   Suite   vo   vzt'ahu    kpos   Ô/alebo    (iii)

poskytovanie Služieb vo vzt`ahu  k  POS 0bjednávateľovi.

Ak  zmluva  nie je  uzatváraná  na  základe  Rámcovej  zmluvy,  rozumie  sa  Vykonáv@cou

zmluvou samotná zmluva.

Software Progrômové   vybavenie   POS   zaist'ujúce   jeho   funkčnost'.   Software   komunikuje   s

autorizačným   systémom   Banky   prostrednĺctvom   medzinárodného   protokolu   a

podporuje   všetky   povinné   požiadavky   kartových   spoločností   (VISA,   Mastercard,

prípadne  ďalšie).

Služby Servlsné   a    d'alšie   služby   poskytované   vo   vzt'ahu    k  pos,   ktorých   špecifikácia   je

uvedená v Špecifikácii Služieb. Servisné Služby sú opísané ďalej v čl. 7 týchto oP.

špecifikácia  Služieb Dokument  stanovujúci  špecifikáciu  Služieb.  špecifíkácia  Služieb  tvori'  ako   Prĺloha   2

neoddeliternú súčasť týchto OP.

Rámcová zmluva Rámcová  zmluva  o  dodávke  a  prevádzke  POS  uzatvorená  medzi  objednávateľom  a

Dodávaterom

Zm luvné strany Objednávateľ a  Dodávateľ

2.2 V prĺpade,  že  sa  pojmy  definované  v zmluve,  na  ktorú  sa  tieto  OP  vzt'ahujú,  odchyľujú  od  pojmov  definovaných  vtýchto  oP,

majú  prednost' pojmy definované v zmluve.

UZATVÁRAN IE VYKONÁVAcĺcH  ZM LÚV

3.1              Vykonávacie  zmluvy  budú  uzatvárané  na  základe obiednávok  objednávateľa  ôkceptovaných  Dodávôteľom,  a  to  nask:dujúcim

spôsobom:

3.1.1              Elektronické  uzatváranie:

(a)       Kontaktná   osoba   objednávateľa   uvedená   v Rámcovej   zmluve  odošle   Dodávateľovi   objednávku   forrnou   e-

mailovej  správy  na  e-mailovú  adresu  kontaktnqj  osoby  Dodávateľa  uvedenej  v Rámcovej  zmluve.  Ak  medzi

Zmluvnými  stranamí  nebola  uzatvorená  Rámcová  zmluva,  odošľe  Objednávateľ  objednávku  na  všeobecnú  e-

mailovú  adresu  Dodávatera  ooi)tavkv@sonet cz,  prípadm  m inú  e-mailovú  adresu,  prostredníct\ĺom  ktorej

s Dodávateľom  bežne  komunikuje.  Súčasťou  objednávky  musĺ b\ff aspoň  identifikácia  objednávaných  POS, vr.

miesta    ich    dodania    vslovenskej    republlke,    a/alebo    objednávaných    služieb    PoSMan    Suite,    a/alebo

objednávaných  Služieb a  ich  požadované  množstvo/rozsah,  prĺpadne  požiadavky na  vykomnie  inštalácie  POS

a zaškolenie obsluhy v rámci dodaniô POS. Ak nie je v objednávke výslovne uvedené, že Objednávateľ odmieta

poskytovanie Služieb,  platí, že poskytovônie Služieb je objednávané.

(b)      Dodávater  potvrdí  aľebo  odmietne  objednávku  najnesl(Ôr  do  5  pracovných  dnĺ  odjej  doručenia  e-mailovou

správou   na   e-mailovú  adresu,  z  ktorej   rnu   bola   objednávka   odoslaná.   Pre  vylúčenie   pochybností  Zmluvné

strany   dojednávajú,   že   Dodávater  je   oprávnený   objednávku   odmietnuť   z   akýchkoľvek   dôvodov,   aj   bez

uvedenia    dôvodu.   Ak   Dodávater   v   lehote    podľa    pnĺej    vety   tohto    odseku    objedná\ĺku    nepotvrdí   ani

neodmietne, platí, že objednávku odmietol, ak sa Zmluvné strany bez zbytočného odkladu  nedohodnú  inak.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.3

Fyzické  uzatváranie:

(a)      Kontaktná osoba  Objednávateľa  uvedená v Rámcovej zmluve odovzdá  kontal(tnej osobe  Dodávateľa  uvedenej
v Rámcovej  zmluve  fyzlcky  objednávku.  Ak  medzi  Zmluvnými  stranami  nebola  uzatvorená  Rámcová  zmluva,

bude  objednávka  odovzdaná  medzi  štandardnými  kontaktnými  osobami Zmluvných strán.  Obsah  objednávky

sa  riadi  pravidlami  dohodnutými v ods.  3.1.1(a) týchto OP.

(b)      Dodávaterobratom (najskôr však do 5  pracovnÝch  dní)  potvrdí alebo odmietne objednávku  tak,  že ju  podpíše

a  odovzdá  ju  kontaktnej  osobe  Objednávateľa.  Pre  vylúčenie  pochybností  Zmluvné  strany  dojednávajú,  že

Dodávatel'  je   oprávnený   objednávku   odmietnut'   z   akýchkoľvek   dôvodov,   aj    bez   uvedenia    dôvodu.   Ak

Dodávateľ v lehote podľa  prvej vety tohto odseku objednávku  nepotvrdí ani  neodmietne,  platí, že objednávku

odmietol, ak sa Zmluvné strany bez zbytočného odkladu  nedohodnú  inak.

Potvrdeni'm   objednávky   Dodávaterom   (t.j.   doručením   akceptácie   objednávky   objednávateľovi)   je   uzatvorená

Vykonávacia   zmluva,   ktorou   sa   Dodávateľ  zaväzuje   dodat'  Objednávaterovi   objednané   POS  a/alebo   poskytnúť

Objednávaterovi  objednané  Služby  a  Objednávater  sa  zaväzuje  zaplatit'  za  toto  plnenie  dohodnutú  cenu.  Obsah

Vykonávacej   zmluvy  je   určený   akceptovanou   objednávkou,   OP   a  Rámcovou   zmluvou.   Vzorový   objednávkový

formulár tvori' ako Pri'loha 3  neoddeliteľnú súčast' týchto OP.

Ak   nedôjde   k uzatvoreniu   Vykonávacej   zmluvy   podľa   odstavca   3.1.2   0P   a  Dodávater  napriek   tomu   ponúkne

objednávaterovi   plnenie,   plati',   že   prijatím   plnenia   Objednávateľom  je   uzatvorená   Vykonávacia   zmluva,   ktorej

obsah je určený objednávkou, OP a  Rámcovou zmluvou.

Záväzky  z Vykonávacej  zmluvy  zanikajú   ľiadnym  a  včasným  splnením  alebo  z dôvodov  uvedených  v týchto  OP  Či  právnych

predpisoch.  Zánik  záväzkov  z Vykonávacej  zmluvy  nemá  vplyv  na   platnost'  záväzkov  z ostatných  Vykonávacích  zmlúv  alebo

z Rámcovej zmluvy.

Podmienkou   uzatvorenja   Vykonávacej   zmluvy  je   platná   a   účinná   zmluva   uzatvorená   medzj   Objednávaterom   a   Baľ`kou

pri'padne    Vydavateľom    nebankových    kariet    (fleet    karty,    elektronické    stravenky    a    ďalšie)    umožňujúca    akceptovat'

prostredníctvom  platobného  terminálu  objednávateľa  bezhotovostné  platby  ako  úhradu  za  tovar  a  služby  prostredníctvom

platobných   kariet.   Objednávater  je   povinný   Dodávateľovi   na   vyžiadanie   preukázat'   uzatvorenle   a   trvanie   tejto   zmluvy.

V pri'pade  zmeny  Banky  Či  zániku  záväzkov  zo  zmluvy  s Bankou  či  Vydavaterom  nebankových   kariet  budú  Zmluvné  strany

postupovat' podľa čl.  13 týchto OP.

4.                 DODANIE  POS

4.1             Ak je  súčast'ou  predmetu  vykonávacej  zmluvy  dodávka  pos,  dodá  Dodávateľ objednávateľovi  všetky  pos  do  miesta  dodania

dohodnutého   vovykonávacej    zmluve,    prĺpadne    do    iného    miesta    dohodnutého   Zmluvnými    stranam    po    uzatvoreni'

Vykonávacej  zmluvy  najneskôr  do  5  pracovných  dní odo  dňa  uhradenia  celej  kúpnej  ceny všetkých  týchto  POS  Dodávateľovi.

Dopravu do miesta  dodanía  (v Českej  republike) zabezpečuje Dodávateľ. Cena dopravy POS je zahrnutá v cene  prípravy POS.

4.2 Ak to  bolo  dohodnuté  vo Vykonávacej  zmluve,  Dodávateľ v rámci  dodania  POS  zaístí  ich  inštaláciu  v mieste  dodania  a/alebo

zaškolí osoby,  ktoré  budú  POS  obsluhovat',  aby  boli  schopné  POS  samostatne  obsluhovať.  Vykonávanie  jnštalácle  a  zaškolenie

Zmluvné   strany   potvrdia   v odovzdávacom   protokole   podra   ods.   4.4   0P,   pri'padne  v samostatnom   pĺsomnom   protokole.

Objednávateľ  berie   na   vedomie,   že  obslužné   POS  smú  obsluhovat'  iba  osoby  zaškolené   Dodávateľom   na   ich  obsluhu.   Na

žiadost` Objednávateľa  zaisti' Dodávateľ následné zaškolenie  d'alšĺch  osôb,  ktoré  majú  POS obsluhovať. Objednávateľje  povinný

poskytnúť  Dodávateľovi  všetku  súčinnost'  nevyhnutnú  na  inštaláciu  POS,  najmä  riadne  pripraviť  konkrétne  miesta  inštalácie

POS,   vr.   nevyhnutných   sieťových   pripojeí`í,  a  na  zaškolenie  obsluhy.   Vykonanie   inštalácie   POS  a   zaškolenie   obsluhy  nie   sÚ

podmienkami  pre  prevzatie POS.

4.3             0bjednávateľje povinný riadne  dodané  pos v mieste dodania  prevziat'.  Dodávateľ nie je  povinný zisťovať,  či  konkrétna  osoba

konajúca v mieste  plnenie so zástupcom objednávatera mala dostatočné c>právnenie pre prevzatie  POS.

4.4             0 odovzdanĺ a  prevzatí pos bude zástupcaml zmluvných  strán  spi'saný  pĺsomný odovzdávacĺ protokol.  Podpis odovzdávacieho

protokolu  však  nie je  podmienkou  prevzatia  POS.

4.5             Vlastnícke  právo  k pos  nadobúda  objednávateľ  prevzati'm  pos.  Nebezpečenstvo  škody  na  pos  prechádza  na  objednávateľa

prevzati'm  PoS alebo okamihom,  kedy sa objednávateľ dostane do omeškania s prevzati'm POS.

5.                 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY POS

5.1             Vady pos, ktoré bránia  používaniu  pos na obvyklý účel, odstráni Dodávateľ za podmienok dohodnutých v článku 7 týchto op.

Obchodné podmlenky dodávky POS teľminálov a poskytovara/alvlsiacich služ!®b



5.2              Postup podra  predchádzajúceho ustanovenia sa v žiadnom  pri'pade nevzt'ahuje  na spotrebný materiál.

5.3              Vylučuje sa zodpovednosť Dodávateľa:

5.3.1             za  vady  spôsobené  nesprávnym  použitím  pos  (vrátane  použitia  obsluhou  nezaškolenou  vsúlade  s ods.  4.2  týchto

oP)    alebo    skladovanĺm,    prevádzkovanĺm    alebo    údržbou    POS   v    rozpore    sprílohou    2,    ďalšími    inštrukciami

Dodávateľa alebo inštrukciami výrobcu  PoS uvedenými v návode  na použitie;

5.3.2             zô vady spôsobené úmyselne (vrátane vandalizmu) alebo používanĺm pos iným  než obvyklým spôsobom;

5.3.3              za  vhodnost'  POS  na  účel   použitia   zamýšľôného   Objednávateľom   a  za  dosiahnutie   Objednávateľom   zamýšraných

výsledkov;

5.3.4             za  kompatibilitu  pos s akýmkoľvek software, systémom či službou,  ak Dodávateľ či výrobca  pos výslovne nestanovĺ

inak  (najmä  v  návode  na  použitie);

5.3.5             za  nefunkčnosť pos spôsobenú  poruchami dátového pripojenia  pos, siet'ových pripojenĺ ô pod;

5.3.6             za  nefunkčnost' POS spôsobenú okolnosťami  na strane Banky či vydavateľa  nebankových  kariet;

5.3.7             za  nefunkčnost` POS spôsobenú zmenou  Banky či vydavateľa  nebankových kariet, Ôk nebude dohodnuté inak;

5.3.8             za  nefunkčnost'  POS  spôsobenú  nevykonani'm  zmeny  a/alebo  chybným  vykonôním  zmeny  pokladnlčného  systému

lntegrátorom   podľa   ods.   6.4   týchto   oP   a za  nefunkčnosť   POS   spôsobenou   vykonanĺm   zmeny   pokladničného

systému  lntegrátorom, ktorá  nie je Dodávateľom odsúhlasená;

5.3.9              za  riadnu  funkčnost' POs  pred  ich  inštaláciou  Dodávateľom  a  sprevádzkovaním software.

5.4              0bjednávateľje povinný oznámit` Dodávateľovi všetky vady pos bez zbytočného odkladu  potom, čo ich zistil.

5.5             Vady  pos je  objednávateľ oprávnený oznamovať Dodávateľovi výlučne formou  vznesenia  servisnej  požiadavky podľô  ods.  7.4

týchto OP.

5.6              Vady  POS  odstráni  Dodávater  najneskôr  do  30  dnĺ  od  ich  riadneho  oznámenia,  ak  Dodávater v rárnci  poskytovania  Služieb

nezaručuje  rýchlejšie  odstránenie vady.  SpÔsob  odstránenia  vady zvolí  Dodávater podra  svojho  uváženia  a  môže  zahrnovat' aj

výmenu  POS  za  iný  kus  (nemusi' však  i'st' o  nový,  nepoužitý  kus).  Ak  Dodávateľ až  počas  servisného  zásahu  zistí,  že  ide  o  vadu,

za  ktorú  Dodávater nezodpovedá,  a  objednávater ôj  napriek tomu  požaduje jej  odstránenie,  náklady  na  odstránenie  takejto

vady uhradí v plnej výške Objednávateľ na základe faktúry Dodávôteľa vystavenej  po odstráneni' vady.

5.7              Ustanovenia   tohto   čl.   5   týchto   oP   majú   prednost'   pred   ustanoveniami   relevantných   právnych   predpisov   uprôvujúcich

zodpovednost` za vady.

6.                POužĺvANI E SOFTWARE

6.1              Vykonávatel'om   majetkových   autorských   práv   k   Software,   vrátane   (nie  však  výlučne)   použltých   technológiĺ,   grafiky,   log,

ochranných   známok,   know-how   a  pod.,   je   Dodávater,   prípadne   tretie   osoby,   ktoré   Dodávateľovi   udelili   zodpovedajúce

oprávneníe.  Okrem  práva  použi'vat'  Software  v súlade  s týmito  OP  nemá  Objednávateľ žiadne  práva  alebo  nároky  vo vzt`ahu

k software.   Žiadne   z ustanovení   týchto   oP   najmä   nepredstavujú   prevod   či   postúpenie   akýchkorvek   z uvedených   práv

duševného vl3stníctva na Objednávateľa či tret'tu osobu.

6.2              V  rámci  dodávky a  inštalácie  pos  zalstí Dodávater inštaláciu  software  do  pos a jeho aktiváciu.

6.3              0bjednávateľ   je    oprávnený    používat'    Softwôre    vrátane    jeho    aktualizácií    dodaných    Dodávaterom    v    rámci    plnenia

lmplementačnej zmluvy výlučne na Územĺ Slovenskej  republiky a za týchto podmienok:

6.3.1.     Objednávaterje  oprávnený  používat' Software  v súlade  sjeho  funkciami,  iba  na jeho  obvyklý  účel  (t.j.  na  prevádzku

POS),  odporúčaným  spôsobom  a  výhradne  na spoluprácu  s niektorou  z Bánk  či  Vydavateľom  nebankových  kariet,  s

ktorými    má    Dodávateľ    uzatvorenú    zmluvu.    Objednávateľ    nie    je    oprávnený    používat'    Software    spôsobom

prekračujúcim obmedzenia uvedené v týchto OP alebo spÔsobom,  ktorý je v rozpore s platným  právnymi  predpismi.

6.3.2.     Objednávateľ   nie   je   oprávnený   umožnit'   používanie   Software   iným   osobám   ako   svojim   zákazníkom   za   účelom

vykonania  platobnej transakcie.

6.3.3.     Objednávateľ nie je oprávnený Software  akýmkoľvek spôsobom  menit' alebo  upravovat',  ani  do  neho  iným  spôsobom

zasahovat`.  Objednávater nie je  oprávnený  získat` zdrojový  kód  alebo jeho  čast' akýmkoľvek spôsobom  (napr.  reverse

engineering).  Objednávateľ  nie  je  oprávnený  Software   rozmnožovať,   prekladat',  spracovávat',  upravovať  alebo  inak

menit'.   Rozsah   použi'vania   Software   môže   byt'  obmedzený  technickým   prostriedkam   určenými   na   ochranu   práv
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6.4

6.5

6.6

6.7

Dodávateľa.  Objednávateľ  nesmie  obchádzat`,  odstraňovat' alebo  obmedzovať takéto  prostriedky  určené  na  ochranu

práv   Dodávateľa.   Objednávateľ  je   povinný  zdržat`  sa   použi'vania   informácií  o  fungovaní  Software   na   účely  vývoja

podobného software, a to bud' priamo, alebo prostredníctvom tretej strôny.

6.3.4.     Objednávateľ   berie    na    vedomie,    že    správne    použitie    Software    môže    vyžadovat'   súčasné    používanie    ďalších

počítačových programov,  ktoré sa riadia samostatnými zmluvami s držiteľmi aiitorských práv k nim.

6.3.5.     Software  je  viazaný  na  POS,  na  ktorom  bol  Dodávateľom  prvotne  nainštalovaný  a aktivovaný.  Použitie  Software  na

akomkoľvek   inom   POS  je  vylúčené   (tzn.   Software   nie  je   prenositeľný  medzi   POS).  Tým   nie  je   dotknutá   možnosť

nainštalovať   do   POS   iný   software   (aj   software   tretej   strany),   ak   to   POS   technicky   umožňuje   Ô   ak   nato   má

Objednávater     potrebné     oprávnenia.     Dodávateľ    však     nezaručuje     kompatibilitu     Software     siným     software

nainštalovaným  do  POS (ak výslovne  nestanovĺ inak) a  nezodpovedá za  akékoľvek poruchy funkčností Software či  PoS

spôsobené iným software nainštalovôným do  POS.

6.3.6.     Objednávateľ  nie  je  oprávnený  umožniť  tretej  strane  používat'  Software  (či  už  za   poplatok  alebo  bez   neho).  Ak  sa

zmluvné  strany  nedohodnú  inak,  právo  na  používanie  Software  neprechádza  nô  právnych  nástupcov  Objednávateľa

(ak  platné  právne  predpisy  neustanovujú  inak).

Dodávateľ zaručuje,  že Software  zodpovedá  požiadavkám  Banky,  Vydavateľa  nebankových  kariet a je  v zhode  s požiadavkami

kartových  asociáclí VisA,  Mastercard,  prípadne  AMEX,  DiNERS,  CUP,  JCV.  Dodávateľ  neposkytuje  žíadne  iné  záruky  vo  vzt'ahu

k Software,  najmä  nezaručuje,  že  Software je  bez  chýb.  Ods.  5.3  týchto  oP  plati' vo  vzťahu  k Software  obdobne.  Dodávateľ

však  bude  usilovat'  o  odstránenie  zístených  chýb  Software  v primeranej  dobe.  Objednávateľ  berie  na  vedomie,  že  v prípade

zmien  požiadaviek  Banky  a/alebo  kartovej  asociácie,  môže  byt'  pre  plnú  funkčnost'  POS  nevyhnutná  súčinnost'  lntegrátora,

ktorý  musi' zaistit' vykonanie  pri'slušnej  zmeny  pokladničného systému.

Akékoľvek úpravy či modífikácie Software  na  želanie Objednávatera  môžu  byť vykonané výhradne  na základe zvláštnej  dohody

Zmluvných   strán,   v ktorej   bude   okrem   iného   dohodnutá   cena   vykonania   úprav   či   modifikácii`   Software.   Právo   použĺvat`

Software  podľa týchto oP sa vzt'ahuje aj  na takto upravený alebo zmeľ`ený Software,  pokiar nie je výslovne dohodnuté  inak.

Ak objednávater poruši' podmienky použitia  Software v tomto čl. 6 týchto  OP,  najmä ak akokoľvek upraví Software alebo  doň

inak zasiahne,  ak Software  poškodí alebo ak neoprávnene umožni' jeho  použitie tretej  osobe, je  Objednávater povinný zaplatit'

Dodávateľovi   zmluvnú   pokutu   vo  výške   2  000   EUR  za   každý  jednotlivý   prípad.   Zaplatením   zmluvnej   pokuty   nie  je   nijak

dotknuté  právo Dodávatera požadovať náhradu  prípadnej škody, a to v jej plnej výške.

Objednávateľje oprávnený právo  na použi'vanie Software pĺsomne vypovedat' v nasledujúcich  prĺpadoch:

6.7.i             kedykorvek,  aj  bez  uvedenia  dôvodu,  s výpovednou  dobou,  ktoi.á  končĺ  uplynutím  nasledujúceho  kalendárneho

štvrt`roku  po kalendárnom štvrt'roku, v ktorom  bola výpoveď doručená  Dodávateľovi;

6.7.2             bez   výpovednej   doby   vprípade,   že   Software   nezodpovedá   požiadavkám   uvedeným   vods.   6.4   týchto   OP   a

Dodávateľ   nezaisti`   nápravu   ani   v dodatočnej    primeranej    lehote,    ktorú   Objed-návater   Dodávateľovi   poskytne

v písomnej výzve pre zaistenie riápravy a  ktorá  nebude kratšia než  15 dní.

6.8              Dodávateľje oprávnený právo na  používanie software písomne vypovedat' v nasledujúcich pri'padoch:

6.8.1             bez výpovednej doby, ak objednávateľ poruši' podmienky použitia  software uvedené v tomto čl. 6 týchto op;

6.8.2              bez výpovednej  doby,  ak je  objednávateľ v omeškani' so zaplatením  servisného  paušálu  podľa  ods.  Chyb@I  Nenašiel

sa žiaden zdľoj odkazov.4 týchto OP (či akejkoľvek jeho časti)  po dobu dlhšiu než 30 dní.

6.9             Právo   používať   Software   zaniká   doručenĺm    pÍsomnej   výpovede   druhej   Zmluvnej   strane,   resp.   uplynutĺm   dohodnutej

výpovedneJ  doby.  Okamžite  po  zániku  práva  na  používanie  Software je objednávateľ povinný  prestat' Soft\^ĺare  použi'vat'.  Na

tento   účel   je   Dodávateľ   oprávnený   prostrednĺctvom   diaľkového   pri'stupu   technicky   znemožnit'   Objednávateľovl   d'alšie

používanie  Software  (a  teda  aj  ďalšie  použi'vanie  POS).  Objednávateľ berie  na  vedomie,  že  pred  použitím  akéhokorvek  iného

software s POS je nevyhnutné odinštalovat` súčasný Software a uviest' POS do továrenského nastavenia,  resp.  POS prekľúčovať.

7.                  SERVISN É SLUžBY

7.1             Sewisné   služby  poskytované   Dodávateľom  spočívajú  v  priebežnej   podpore  vrátane  priebežnej   podpory   poskytovanej  vo

vzt`ahu  k Software a  poskytovani' vybraných  servisných  úkonov za  paušálny servisný poplatok -servisný paušál  podľa  ods.  9.4

týchto OP.
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7.3

Špecifĺkácia  Seníisných  služieb  «ednotlivých  servisných  úkonov)  a  spôsob  ich  poskytovania  sú  uvedené  v  špecifikácri  Služĺeb.

Sen/lsné  služby  sú  v  špecifikácri  Služieb  rozlíšené  podľa  typu  POS,  vo  vzťahu  ku  ktorému  sú  poskytované.  V  rámci  Špecifikácie

Služieb je ďaki  uvedené,  ktoré Serwsné Služby sú zahmuté v servisnom paušále.

Dodávater sa zaväzuje  posk\ftovať Senĺisné služby v ľehotách stanovených v Špecifikácri Služieb a ak nie sÚ v tomto dokumente

stanovené,    potom   v primeíaných   lehotách.   Servisné   služby   poskytovôné   z titiilu    poskytnutej   záruky   čÍ   zodpovednosti

Dodávateľa za chyby budú  poskytované v lehotách podra ods. 5.6 týchto oP.

A|(  nie  je  v  Špecifikácii  Služieb   uvedené   inak,  žiadosť  o  poskytnutie  Servisných  služieb  je   Objednávateľ  oprávnený  urobiť

výlučne formou servisnej  požiadavky, a sĺce:

Bezobslužné  POS:

a)         telefoniclq/natel.č.:H20543423551

b)         alebo  e-mailom:  helodesk.kioskv@sonet  cz

obslužné POS:

a)        telefonickyrmtel.Č."20543423551

Dodávateľ sa  zaväzuje  riadne vznesenú  servisnú  požiadavku  riešit' spôsobom  uvedeným v Špecifikácii  Služieb.

Objednávateľ  je   povinný   poskytnút'  všetku   súčinnost'   nevyhnutnú   pre   poskytnutie   Servisných   služieb,   predovšetkým   sa

zaväzuje  zabezpečiť:

7.6.1              fyzický  pri'stup  k  pos;

7.6.2             prístup k prívodu elektrickej energie do pos tak, aby mohol  byt' tento  prívod v prípade potreby odpojený;

7.6.3             dostupnosť elektrickej  siete a  dátového  pripojenla  pre  pripojeľ`ie zariadenia  Dodávateľa  (notebook a  pod.);

7.6.4             dostupnost'  zodpovedného  pracovni'ka  objednávateľa  na  účel  zistenía  špecifi'k  požadov@ných  servisných  úkonov,

potvrdenia  servisného  listu  a  pod.

7.7               Miestom  plnenia  servisných  služieb sú  miesta  inštaláclí pos.

7.8              Poskytnutie  servisných  služieb  (uskutočnenie  servisných  úkonov)  bude  zástupcovi  zmluvných  strán  potvrdené  v písomnom

servisnom  liste.  Podpis servisného  listu však  nie je  podmienkou  riadneho  poskytnutia  Servisných  služieb.

7.9              0bjednávateľ je  oprávnený  poskytovônie  servisných  služieb  vypovedať  kedykoľvek,  aj   bez  uvedenia  dôvodu,  s výpovednou

dobou,   ktorá   končí  uplynutím   nasledujúceho   kalendárneho   štvrťroku   po   kalendárnom   štvrt`roku,  v   ktorom   bola  výpoveď

doručená  Dodávateľovi.  Dodávateľje oprávnený poskytovanie Servisných služieb pi'somne vypovedat' bez výpovednej doby, ak

je  Objednávateľ v omeškanĺ  so  zaplatením  servisného  paušálu  podľa  ods.  9.44  týchto  oP  (či  akejkoľvek  jeho  časti)  po  dobu

dlhšiu než  15 dní, a ďalej za  podmienok uvedených v týchto OP.

7.10           Pre   vylúčenie   pochybnostĺ   sa   dohodne,   že   v prípade   ukončenia   poskytovania   Servisných   služieb   je   Objednávateľ   ďalej

oprávnený objednávať u  Dodávateľa jednotlivé  SeMsné služby za  ceny  podľa  Cenníka  účinného  ku  dňu  poskytnutia  Servisnej

služby.

8.                 POSMAN SUITE

8.1              Dodávateľ  umožní  objednávateľovl  použĺvanie  posMan  suite  bezodkladne  po  uzatvorení  pľvej  vykonávacej  zmluvy,  ktorej

súčast'ou je  poskytovônie  služieb  POSMan  Suite,  vygenerovanĺm  prihlasovacích  údajov Objednávateľa  pre  prístup  do  POSMan

Suite a  ich odoslaním objednávaterovi.

8.2              0bjednávater sa zaväzuje bez zbytočného odkladu  po doručeni' prlhlasovaci'ch  údajov:

8.2.1             Vykonat' prvé prihlásenie do posMan suite s pomocou  poskytnutých  prihlasovaci'ch údajov, a  po  prvom prihlásení si

zmenit' Dodávateľom vygenerované  prihlasovacie  heslo.

8.2.2             lnformovat'  bezodkladne   Dodávatera   v prĺpade  zmien   počtu   platobných  terminálov,   vo  vzťahu   ku  ktorým   bude

PoSMan  Suite  aktívny  (ďalej  iba  „POS  s aktívnou  službou  POSMan  Suite").  Objednávater  berie  na  vedomie,  že

definovanie  POS  s @ktívnou  službou  POSMan  Suite  vykonávô  Dodávater prostrednĺctvom  POSMan  Suite  a  takto je

možné  zoznam  POS s  ôkti'vnou  službou  POSMan  Sulte  kedykoľvek zmenit'.   POSMan  Suite však  môže  byt' akti'vny  iba

vo vzťahu k takým platobným terminálom,  ktoré sú s nĺm  kompatibilné.
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8.3

8.4

8.6

8.7

Objednávateľ  sa  zaväzuje  neposkytovať  svoje  prihlasovacie  údaje  do  POSMan  Suite  tretím  osobám  a  vhodným  spôsobom

zaistiť ich  bezpečnost'.  Objednávater zodpovedá  za  akékoľvek  použitie jeho  prihlasovacĺch  údajov vrátane  ich  použitia  tretĺmi

osobami.  Objednávateľ  zodpovedá   za   všetky  dáta,   ktoré  vkladá   či   spracováva   prostredníctvom   POSMan  Suite.   Dodávateľ

nebude tieto dáta akokorvek preverovat' a  nenesie za  nej žiadnu zodpovednosť.

Oznámenia    zaslané    Obiednávateľovi    Dodávaterom    prostredníctvom    POSMan    Suite    sÚ    doručené   okamihom,    kedy   sa

Objednávateľ   prihlási   do    POSMan    Suite,   v ktorom   je   oznámenie   zverejnené.    Objednávateľ   sa   zaväzuje    prihlasovat'   sa

pravidelne,  mlnimálne jedenkrát  týždenne,  do  POSMan  Suite  na  účel  zoznámenia  sa  s prípadnými  správami,  oznámeniami  a

faktúrami   zaslanými   Objednávateľovi   Dodávateľom   prostredníctvom   POSMan   Suite.   Ak   sa   objednávateľ   neprihlási   bez

vážneho  dôvodu v stanovenej  dobe  do POSMan  Suite,  ide  o vedomé zmarenie  doručenia  zasielaných oznámenĺ a  podľa  §  570

ods.  1 občianskeho zákonníka  platĺ, že oznámenie bolo Objednávaterovi doručené.

Služby   POSMan   Suite   budú   vo   vzťahu    k   POS   s   akti'vnou   službou   POSMan   Suíte   poskytované   vrozsahu   dohodnutom

vo Vykonávacej  zmluve  (Špecifikácia  jednotlivých  sprĺstupnených  služieb).  Zmenu   rozsahu  sprístupnených  služieb   POSMan

Suite  je  možné  vykonať  pi'somnou  dohodou  Zmluvných  strán,  prípadne,  ak  to  Dodávater  umožní,  priamo  prostrednĺctvom

POSMan  Suite.

Vykonávaterom  majetkových  autorských  práv  k  POSMan  Suite,  vrátane  (nie  však výlučne)  použitých  technológii',  grafíky,  log,

ochranných   známok,   know-how   a  pod.,   je   Dodávateľ,   prĺpadne   tretle   osoby,   ktoré   Dodávateľovi   udelili   zodpovedajúce

oprávnenie.  Okrem  práva  používat'  POSMan  Suite  v súlade  s týmito  OP  nemá  Objednávateľ  žiadne  práva  alebo  nároky  vo

vzťahu  k POSMan  Suite.  Žiadne  z ustanovení týchto  OP  najmä  nepredstavujú  prevod  či  postúpenie  akýchkorvek z uvedených

práv duševného vlastníctva na objednávateľa čj tretiu osobu.

Dodávateľ  poskytuje   Objednávateľovi   podľa   § 2358  a   nasl.   občianskeho   zákonníka   nevýhradné   oprávnenie   na  používanie

POSMan Suite  (licenciu),  a to za  nasledujúcich  podmienok:

8.7.1             0bjednávateľ   je   oprávnený   použi'vať   POSMan    Suite   vsúlade   sjeho   funkciami,    iba    najeho   obvyklý   účel   a

odporúčaným  spÔsobom,  a  to  prostredni'ctvom  webového  rozhrania  a   podpoíovaného  technického  zarladenia

(počítač,   smartfón,   tablet).   Objednávateľ   nie   je   oprávnený   použi'vať   POSMan   Suite   spôsobom   prekračujúcim

obmedzenia  uvedené v týchto oP alebo spôsobom v rozpore s platnými právnymi  predpismi.

8.7.2             0bjednávateľ je  oprávneľ`ý  umožnit`  používanie   POSMan   Suite  za   podmienok  stanovených  týmto  čl.  týchto   OP

svojim zamestnancom. Za také použitie Objednávateľ zodpovedá, ako  by jch robil sám.

8.7.3             Ucencia  sa  poskytuje  na  dobu  neurčitú, a  to  počínajúc dňom  prvého  prihlásenia  do posMan  suite  podľa  ods.  8.2.i

týchto oP, a je obmedzená  iba na  územie Českej  republiky.

8.7.4             0bjednávateľ nie je oprávnený posMan suite akokoľvek  menjť či upravovat', či do  neho iným spôsobom zasahovat'.

Objednávater  nie  je   oprávnený   akýmkoľvek   spôsobom   získavať  zdrojovÝ   kód   či  jeho   čast'  (napríklad   reverse

engineering).  Objednávateľ nie je  oprávnený vo  vzt'ahu  k POSMan  Suite  vykonávat` činnosti  uvedené  v  §  66  ods.1

písm.  b)  zákona  č.  121/2000  Sb.,  autorského  zákona,  v znení neskorších  predpisov.  Rozsah  použitia  POSMan  Suite

môže   byť  obmedzený  technickými   prostriedkami   určenými   na   ochranu   práv   Dodávateľa.   Objednávateľ  nesmie

obi'sť,  odstránit`  alebo  obmedzit`  tieto  prostriedky  určené  na  ochranu   práv  Dodávateľa.  Objednávateľ je   povinný

zdržať sa  využitia  informácií o fungovanĺ  POSMan  Suite  na  účely  vývoja  obdobného  software,  či  už  priamo,  alebo

prostredľ`ĺctvom tretej osoby.

8.7.5             0bjednávateľ  berie  na  vedomie,  že  správne   použitie  POSMan  Suite  môže  vyžadovať  súčasné   použĺvanie  d'alšĺch

počĺtačových programov,  ktoré sa  riadia samostatnýml zmluvami s držiteľmi autorských práv k nim.

8.7.6             objednávater me je oprávnený licenciu  postúpiť či  previesť na tretiu osobu, ani  poskytnút' tretej osobe  podlicenciu,

ani  iným  spôsobom  umožniť použltie  POSMan  Suite  tretej  osobe  (odplatne  Či  bezodplatne).  Ak sa  Zmluvné  strany

nedohodnú  inak,  licencia  neprechádza  na  právneho nástupcu objednávateľa  (ak nestanovia  platné  právne  predpisy

inak).

8.7.7             0bjednávateľ nle je oprávnený odstrániť z posMan suite označenie či  logá  Dodávateľa.

8.7.8             Ltcencia    sa    vzt'ahuje    tiež    na     použi'vanie    akýchkorvek    aktualizácií    POSMan    Suite    prípadne     poskytnutÝch

Objednávateľovi  Dodávateľom,  ktoré  nahradia  alebo  doplnia  pôvodnú  verziu  POSMan  Suite,  ak  taká  aktualizácia

ľ`ebude spojená so samostatnou licenciou, v takom  pri'pade by mali  prednost' podmienky samostatnej  licencie.

8.8             Ak  objednávateľ poruší  podmienky  použitia  posMan  suite  v tomto  čl.  Chylml  Nenašiel  sa  žladen  zdroj  odkazov.  týchto  op,

nôjmä  ak  akokoľvek  upravi' POSMan  Suite  alebo  doň  inak zasjahne,  ak  POSMan  Suite  poškodí alebo  ak  neoprávnene  umožní
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8.9

8.10

8.11

jeho   použitie  tretej   osobe,  je  objednávateľ  povinný  zaplatiť  Dodávaterovi  zmluvnú   pokutu   vo  výške  2  000   EUR   za   každý

jednotlivý prípad.  Zaplatením  zmluvnej  pokuty  nie je  nijak dotknuté  právo  Dodávateľa  požadovat' náhradu  prĺpadnej  škody,  a

to v jej  plnej  výške.

Objednávateľ   berie   na   vedomie,   že   pre   bezobslužné   POS   je   vhodné   mat'   aktivovaný   POSMan   Suite   vrátane   všetkých

doplnkových služieb POSMan Suite Špecifikovaných v Prĺlohe 2 týchto oP, a  objednávateľ preto poskytovanie služieb POSMan

Suite   nie  je  oprávnený  vypovedat'  bez  súčasnej  výpovede   práva   uži'vônie  Software,   ak  sa   s Dodávateľom   pre   konkrétnu

doplnkovú  službu/služpy  POSMan  Suite  nedohodnú  inak.

U  obslužných  POS  môžu  byt' doplnkové  služby  POSMan  Suite objednané  podľa  uváženia  Objednávateľa  v súlôde s čl.  3 týchto

OP.   Objednávateľ  je   potom   vtomto   prípade   oprávnený   poskytovanie   služíeb   POSMôn   Suite,   eventuálne   poskytovanie

niektorých z doplnkových služieb POSMan Suite,  pĺsomne vypovedôt' v nasledujúcich  prípadoch:

8.10.1           kedykoľvek,  aj   bez  uvedenia   dôvodu,   svýpovednou  dobou,  ktorá   končĺ  uplynuti'm   nasledujúceho  kalendárneho

Štvrt'roku  po kalendárnom štvrťroku, v ktorom  bola výpoveď doručená  Dodávateľovi;

8.10.2          bez výpovednej doby, v prípade nedostupnosti základných funkcií posMan suite trvajúci aspoň 5 dni'.

Dodávateľje oprávnený poskytovanie služieb POSMan Suite pi'somne vypovedat' v nasledujúcich prípadoch:

8.11.1           bez  výpovednej   doby,   ak   objednávateľ  poruší  podmienky  použitia   POSMan   Suite   uvedené   vtomto  čl.   Chybal

Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. týchto oP;

8.11.2           bez   výpovednej   doby,   ôk  je   Objednávateľ  vomeškanĺ   so   zaplatenĺm   licenčného   poplatku   podľa   oďs.   Chyba!

Nenašiel sa  žiaden zdi.oj odkazov.5 týchto  OP  (či  akejkoľvek jeho časti)  po  dobu  dlhšiu  než  15  dni'.

8.12           0krem   prĺpadov   uvedených  včl.   8.10   a   8.11  týchto   OP   licenciô   napoužitie   POSMan   Suíte   zaniká   spolu   správom   užĺvať

Software  podľa  čl.  6  týchto  OP.  Okamžite  po  zániku  licencie  na  použltie  POSMan  Suite  bude  objednávôteľovi  znemožnený

prĺstup   do   POSMan   Suite.   Dáta   Objednávateľa   uložené   vPOSMan   Suite   budú   po   zániku   licencie   uchovávané   po   dobu

tridsiôtich  (30) dnĺ. Objednávaterje oprávnený po túto dobu  písomne  požiadat' o export dát z POSMan Suite,  pričom  mu tento

bude  poskytnutý  do  štrnástich  (14)  dnĺ vo  formáte  .xls.  Následne  budú  všetky  dáta  objednávatera  uložené  v POSMan  Suite

odstránené  bez  možnosti  ich  rekonštrukcie.

9.                  CENA A PLATOBNÉ  PODMIENKY

9.1              Jednotkové  ceny všetkých  plneni' poskytovaných  podľa  vykonávacĺch  zmlúv sú  uvedené v cenni'ku,  ktorého  aktuálna  verziô je

prílohou  týchto  OP.  Ak  nle  je  výslovne  uvedené  inak,  sú  ceny  v Cenníku  uvedené  bez  DPH.  Dodávateľje  oprávnený  Cennĺk

jednostranne zmenit' formou zmeny OP podľa Čl.16 týchto OP.

9.2             Zmluvné  strany dojednávajú,  že jednotkové  ceny  uvedené v cennĺku  budú  každoročne  zvyšované  o  percento  zodpovedajúce

kladnému   percentu  priemernej  ročnej  miery  inflácie  vyhlásenej  Českým  Štatistickým  Úradom  zÔ  predchádzajúci  kalendárny

rok,   a   to   automaticky  s účinnost'ou   od   prvého   mesiacô   nasledujúceho   po   mesiací,  v ktorom   Český  Štôtistický  úrad   výšku

priemernej  ročnej  miery  inflácie  oficiálne  vyhlási.  V prípade  zvýšenia jednotkových  cien  v Cennĺku  podľa  predchádzajúcej  vety

nejde o jednostrannú zmenu  Cenníka a  postup podľa čl.16.1 a  16.2 0P sa  neuplatní.

9.3               Kúpna  cena  pos,  cena  inštalácie  pos a  súvisiace  plnenia  (najmä  cena  úvodného  zaškolenia  obsluhy)  sa  stanovi'  podľa  cenníka

Účinného  ku  dňu  uzatvorenia  Vykonávacej  zmluvy.  Tleto  ceny  budú  účtované  naraz  (t. j.  za  všetky  POS,  inštalácie  a  súvisiace

plnenía  dodávané  na základe  prĺslušnej  Vykonávacej  zmluvy),  faktúrou  -  daňovÝm  dokladom,  ktorú je  Dodávateľ oprávnený

vystavit' po  uzatvorení príslušnej  Vykonávacej  zmluvy.

9.4              Za   poskytovanie   Služieb   podľa   čl.   7  týchto   oP  je   Objednávateľ  povinný   platit'  pravidelný  sewisný   paušál,   a   to  za   každé

fakturačné  obdobie  a   POS,  v ktorého   priebehu  je  Objednávateľovi   umožnené  využi'vanie  Služieb  (aspoň  z časti)  vo  vzt`ahu

k tomuto  POS;  prĺčom  platí nasledujúce:

(a)      Fakturačným obdobĺmje  kalendárny mesiac, ak sa zmluvné strany nedc)hodnú na  inom fakturačnom obdobĺ.

(b)      Výška  servisného  paušálu  sa  stanoví  podra  Cenníka  účinného  k  prvému  dňu  fakturačného  obdobia,  za  ktoré je

servisný  paušál  platený.

(c)       Servisný  paušálje splatný:

(i)    vprípade,   že   fakturačným   obdobím   je   kalendárny   mesiac,   spätne,   na   základe   faktúry   -daňového

dokladu,  ktorý je  Dodávateľ oprávnený vystavit` po skončenĺ príslušného fakturačného obdobia;
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(ii)   v prĺpade, že fakturačné obdobie je dlhšie  než  kalendárny mesiac, vopred,  na základe faktúry -daňového

dokladu,  ktorý je  Dodávateľ oprávnený vystavit' najskôr  14  dní  pred  začiatkom  pri'slušného fakturačného

obdobia.

(d)      Servisný  paušál  je  dojednaný  ako  paušálna  cena  Služieb  a  náležĺ  Dodávateľovi  v  plnej  výške  bez  ohradu   na

skutočný rozsah využívania Služieb objednávateľom.

(e)      Servisný  paušál  zahmuje  iba  cenu  Služieb,  u  ktorých i'e v Špecifikácii  Služieb výslovne  uvedené,  že  sú  zahrnuté

v servisnom  paušále  (najmä  servisné  práce).  Za   poskytnutie  iných  Služieb  je  objednávateľ  povinný  zaplatit'

Dodávateľovi ich  cenu  podľa  Cennĺka  Dodávateľa  účinného  ku  dňu  poskytnutia  Služby.

9.5              Za  poskytovanie  služieb  posMan  suite  (a  poskytnutie  licencie  na jeho  použi'vanie)  podľa  čl.  Chybal  Nenašiel  sa  žladen  zdroj

odkazov. týchto OP je objednávater povinný platit` Dodávaterovi  pravidelný poplatok, a to za  každé fakturačné obdobie a  POS,

ktorý bol v priebehu fakturačného obdobia (aspoň z časti) POS s akti'vnou službou  POSMan Suite,  pričom  platí nasledujúce:

(a)      Fäkturačným obdobímje kalendárny mesiac, ak sa zmluvné strany nedohodnú  na  inom fakturačnom obdobi'.

(b)      Výška  poplatku  za  POSMan  Suite  sa  stanovi'  podľa  Cenni'ka  účinného  k prvému  dňu  fakturačného  obdobia,  za

ktoré je poplatok za  POSMan Suite platený.

(c)      Poplatokza  posMansuite:

(i)    vprípade,   že   fakturačným   obdobím   je   kalendárny   mesiac,   spätne,   na   základe   faktúry  -daňového
dokladu,  ktorÝ je Dodávateľ oprávnený vystavit' po skončení prĺslušného fakturačného obdobia;

(ii)   v pri'pade, že fakturačné obdobie je dlhšie  než kalendárny mesiac, vopred,  na základe faktúry -daňového

dokladu,  ktorý je  Dodávateľ oprávnený vystavit' najskôr  14  dní pred  začiatkom  príslušného  fakturačného

obdobia.

9.6              Ceny  prĺpadných  ďalši'ch  plneni'  podľa  vykonávacej  zmluvy  (napri`klad  dodatočné  zaškolenie  podľa  ods.  4.2  týchto  op)  budú

Objednávateľovi fakturované po ich vykonaní podľa Cenníka  účinného ku dňu ich vykonania.

9.7             Ak  má  objednávater Aktívny  účet  v posMan  suite,  budú  mu  faktúry  doručované  do  posMan  suite.  Ak  objednávateľ  nemá

Aktívny účet v PoSMan Suite, budú mu faktúry doručované  pĺsomne v súlade s týmito oP.

9.8             Splatnost' súm fakturovaných podľa týchto op je l4 dnĺ odo dňa odoslania faktúry objednávateľovi.

9.9              Fakturovaná suma  sa  považuje za uhradenú dňom, kedy bola zodpovedajúca suma  pľipísaná  na účet Dodávateľa.

9.io           V   prípade   omeškania   Objednávateľa   s   úhradou   ceny  či   akéhokoľvek  poplatku   podľa   tÝchto   OP   má   Dodávater  nárok   na

zaplatenie zmluvnej  pokuty vo výške 0,1 % z  dlžnej  sumy za  každý aj  začatý deň  omeškania.

10.              DÔVERNOSŤ I NFORMÁclĺ

10.1           Dôvernými   informáciami    podra   tejto   Zmluvy   sa    rozumejú   všetky   nasledujúce   informácie   zi'skané   Objednávateľom   od

Dodávateľa,   jeho   zástupcov,   zamestnancov,   členov   štatutárnych   orgánov   alebo   iných   orgánov,   spoločni'kov,   zmluvných

partnerov,  poradcov či iných osôb, alebo zi'skané Objednávateľom iným spôsobom  (d`Ôlej  iba ,,Oôvemé lnformácie"):

10.1.1           všetky   informácíe  týkôjúce   sa   Dodávateľa,  jeho   zamestnancov,   členov  štatutárnych   orgánov   a   iných   orgánov,

partnerov,  dodávateľov, klientov alebo spoločníkov,  najmä

(a)      informácie  týkajúce  sa  obchodných  prípadov,  projektov  alebo  zákazníkov  či  partnerov  Dodávateľa  (vrátane

minulých a  potenciálnych),

(b)      informácie o obchodnej činnosti a stratégjj Dodávateľa,

(c)      know-how   a   obchodné   tajomstvo   Dodávateľa,   najmä   technologické   postupy,   plány, 'kódy   poči'tačových

programov,  autorské  diela,  diela  chránené  píiemyselnými  právami  a  ďalšie  know-how a  obchodné tajomstvá

Dodávatel'a,

(d)      osobné  údaje,  najmä  identifikačné  údaje  zamestnancov,  členov  štatutárnych  orgánov  alebo  Íných  orgánov,

partnerov, dodávateľov,  klientov alebo spoločni'kov Dodávateľa;

10.1.2           všetky ďalšie  informácie  Dodávateľom výslovne označené ako  dôverné.

10.2           Na   charakter   informácie   ako    Dôverné    informácie   nemá   vplyv,   akou   formou    a   vakej    podobe    bola    daná    infoľmácia

objednávateľom získaná.
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10.3

10.4

Objednávateľ sa vo vzťôhu k Dôverným informáciám zaväzuje:

10.3.1          nepoužit` ich v rozpore s účelom, na  ktorý mu  boll  poskytnuté,  najmä  ich nevyužit' pre svoje obchodné účely;

10.3.2           neposkytovat' ich ani ich inak nesprĺstupňovat' žiadnej tretej osobe, ak nie je ďalej  uvedené inak;

10.3.3           prijat' primerané opatrenía  na  ich ochranu a zachovanie ich dôvernosti a tajnosti;

10.3.4          dodržiôvať právne predpisy vzťahujúce sô k poskytnutým Dôverným  informáciám;

10.3.5          bezodkladne informovat' Dodávateľa o skutočnosti, že Dôvernú  informáciu získala  neoprávnená osoba;

io.3.6           na  vyžiadanie  Dodávateľa  vrátit' ôlebo zničit' DÔverné  informácie a všetky zadovážené  kópie  Dôverných  informáciĺ.

Porušenĺm  povinnostĺ Objednávateľa  nie je, ak  poskytne  Dôveľné  informácíe v niektorom z  nasledujúcich  pri'padov:

10.4.1           poskytne     DÔverné     informácie     zamestnancom,     štatutáľnym     orgánom     alebo     ich     členom,     poradcom     a

spolupracujúcim osobám objednávateľa,  ktorí sú viazanĺ zákonnou ôlebo zmluvnou  povinnost'ou  mlčanlivosti aspoň

vtakom  rozsahu,  aký  stanovia  tieto  OP.  Objednávateľ  nie  je  oprávnený  zbaviť  osoby  povinnosti  mlčanlivosti  bez

predchádzajúceho  písomného  súhlasu   Dodávatel`a.  Odseky  10.4.2  Ôž   10.4.4  týchto  OP  sa  aplikujú  primerane  na

oprávnenie týchto osôb poskytovat' Dôverné  Ínformácie tretím osobám;

10.4.2           poskytne  tretej  osobe  Dôverné  informácie,  ktoré  v  dobe  ich  poskytnutia  sÚ  verejne  prístupné  alebo  boli  zĺskané

Objednávaterom zákonnou cestou,  bez toho, aby sa  na  ne vzťahovala  povinnost' mlčanlivosti;

10.4.3           poskytne   DÔverné   informácie   orgánom   verejnej   správy  a   inštitúciám,   ktoré   sú   oprávnené   požadovat'   Dôvemé

informácie  na  základe  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  ak  vznikne  Objednávateľovi  z takého  právneho

predpisu   povinnost'  týmto  subjektom  Dôverné  informácie   poskytnút'.  0  vzniku  takej   povinnosti  je  Objednávateľ

pc)vinný  v dostôtočnom   predstih-u   pĺsomne  informovať  Dodávateľa.  Ak  by  takéto   informovanie   právne   predpisy

zakazovali, informuje objednávater Dodávateľa bezodkladne po poskytnutĺ Dôverných informácií;

10.4.4          poskytne  tretej  osobe  Dôverné  informácie,  ktoré  bolí  Dodávateľom  výslovne  pĺsomne  označené  ako  nedôverné

alebo  ak  Dodávater  poskytne  objednávateľovi  výslovný  pÍsomný  súhlas  s ich  poskytnutím  tretej  osobe  v danom

konkrétnom prípade.

Vpri'pade    porušenia    ktorejkoľvek    zpovinností    uvedených    vods.10.3    týchto    OP    sa    Objednávateľ    zôväzuje    zaplatit`

Dodávateľovi   zmluvnú   pokutu   vo   výške   500 000   Kč   za   každý  jednotlivý   prĺpad   porušenia.   Ak   dôjde  jedným   konanĺm   či

opomenutím  k  porušeniu  viacerých  z  uvedených  povinností,  platĺ  sa  zmluvná  pcikuta  iba  jedenkrát,  ako  by  došlo  k  porušeniu

iba jednej  z uvedených  povinnostĺ.  Zaplatenie  zmluvnej  pokuty  nemá  vplyv  na  prípadnú  povinnost' Objednávatera  k  náhrade

škody  ani  na  trvanie  jeho  povinností  podľa  tejto  Zmluvy.  Zmluvná   pokuta  je  splatná  v  lehote   15  dnĺ  odo  dňa,   kedy  bude

objednávateľovi doručená výzva  Dodávatera  k jej zaplateniu.

10.6           Povinnosti  podľa tohto čl.10 týchto op zostávajú v platnosti aj  po zániku záväzkov z vykonávacích zmlúv a z  Rámcovei zmluvy,

ato:

10.6.1          až do uplynutú  l0 rokov od zániku záväzkov z posledmj vykonávacei zmluvy a z  Rámcovei zmluvy;

10.6.2          vo  vzťahu  k Dôverným  informáciám,  ktorých  zverejrmie  alebo  využitie  by  mohlo  spôsobiť  ujmu  Dodávateľovi,  až

do  uplynutla  doby  trvania  rizika  vzniku  takejto  ujmy  Dodávateľovi,  mjmä  však  do  uplynutia  doby  uvederiej  v ods.

10.6.1 týchto OP.

11.               OCHRAl\lA OSOBl\lÝCH  ÚDAJOV

11.1           Dodávateľmôže spracovávaťosobné  údaje objednávateľa  (v prĺpade, že íde o fyzickú  osobu), a  prĺpadne osobné údaje tretích

cisôb,  napríklad  osôb  konajúcich  za  objednávateľa.  Dodávateľ  bude  tieto  osobné  údaje  spracovávať  mjmä  na  účel  plrmnia

Vykonávacích  zmlúv (prĺpadne  Rárncovej  zmluvy).  Podrobné  informácie o tom,  ako  bude  Dodávateľ spraco\/ávať tieto osobné

údaje,  sú  uvedené v informačnom rnemorande dostupnom  m webových stránkach  Dodávateľa w\^/w.Davtenoos.cz. Dodávateľ

je   oprávnený   informačné   memorandum   kedykoľvek  zmeníť  formou   uverejrmnia  jeho   novej   veľzie   pod   vyššie   uvedeným

odkazom.

11.2

12.

Ak  objednávateľ  poskytne   Dodávateľovi   osobné   údaje  treti'ch  osôb,  je   povinný  zaistiť,   Ôby   boli   poskytované  v  súlade   so

všeobecným  nariadením  o  ochrane  osobných  údajov  (Nariadenie  (EÚ)  20i6/679),  a  aby  prĺslušné  osoby  boll  informované  o

tom, že ich osobné Údaje sú  poskytovôné  Dodávaterovi a  na aký účel.

TRVANIE A Ul(ONČENIE ZÁVÄZKOV Z VYl(ONÁVACEI ZMLUW
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12.1           Zmluvné strany sú oprávnené od vykonávacej zmluvy odstúpit` pĺsomným oznámenĺm druhej zmluvnej strane:

12.1.1           pre  podstatné  porušenie  povinností druhou  zmluvnou  stranou,  a  to  s výnimkou  povinnostĺ vyplývajúclch  z čl.  6  a

Chybal   Nenašiel  sa  žíaden  zdi.oj  odkazov.  týchto   OP,   ktoré  obsahujú   zvláštnu   úpravu.   Podstatným  porušeni.m

zmluvných  povinnosti' Objednávateľa je  najmä  omeškanie  s  úhradou  akejkoľvek  platby  podra  Vykonávacej  zmluvy či

akejkoľvek jej  časti  po  dobu  dlhšiu  než  15 dni';

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.1.2           pre  nepodstatné  porušenie  povinnostĺ druhou  zmluvnou stranou,  a to svýnimkou  povinností vyplývajúcich z čl. 6 a

Chyba!   Nenašiel  s@  žiaden  zdroJ  odkazov.  týchto  oP,   ktoré  obsahujú  zvláštnu   úpravu,  za  predpokladu,  že  toto

nebolo   napravené  ani  v poskytnutej   primeranej   dodatočnej   lehote   na  nápravu;   pritom  vo  väčšine   mysliteľných

prĺpadov bude za  primeranú  lehotu  považovaná lehota  i4 dnĺ;

12.1.3          v  prĺpade  právoplatného  rozhodnutia  o úpadku  alebo  zamietnutia  návrhu  na vyhlásenie  konkurzu  pre  nedostatok

majetku druhej Zmluvnej strany.

V  pri`pade  odstúpenia  podľa  ods.  12.1 týchto  OP  pre  porušenie  povinnosti' súvislacich výhradne  s  poskytovani'm  Služieb  (najmä

povinnosti'   vyplývajúcich   z čl.   7   týchto   oP)   zanikajú   odstúpeni`m   výlučne   záväzky   z vykonávacej   zmluvy   vzt'ahujúce   sa

na  poskytovanie Služieb (t. j. iba  k tejto konkrétnej častl predmetu Vykonávacej zmluvy).

Ukončenie   práva   použi'vat'  Software   (t.j.   lba   týchto   konkrétnych  častí  predmetu   Vykonávacej   zmluvy)   sa   riadi  zvláštnymi

ustanoveniami obsiahnutými v čl. 6 týchto OP.

Ukončenle záväzkov z  poskytovania  služieb  POSMan Suite (t. j.  iba týchto  konkrétnych časti' predmetu Vykonávacej  zmluvy) sa

riadi zvláštnymi  ustanoveniami obsiahnutými v čl. Chybal Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. týchto oP.

V prípade  (i)  ukončenja   poskytovania  Služieb  alebo  (ii)  ukončenia  poskytovania  služieb  POSMan  Suite,   nemá  Objednávateľ

nárok  na vrátenie  žiadnej  časti  nim  za  tieto  plnenia  zaplatených  platieb,  a  tci  ani  platieb  zaplatených  na fakturačné  obdobíe,

behom ktorého došlo k ukončeniu (bez ohľadu na  dôvod,  pre ktorý došlo k ukončeniu), ak nebude dohodnuté inak.

V prĺpade zániku záväzkov z Vykonávacej zmluvy (najmä v prípade odstúpenia od Vykonávacej zmluvy) -s výnimkou zániku iba

záväzkov  podľa  ods.  12.2  alebo  12.3  týchto  OP  -zaistí  Dodávateľ odinštaláciu  POS,  ktorú  vykoná  se

podľa  pravidiel  Dodávateľa  (nejde  Íba  o  odpojenie  POS od  komunikačnej  linky,  ale  aj  o  nevyhnutné

je  povinnÝ tento zásah strpiet` a  poskytnút' Dodávateľoví všetku  súčinnost'.

ný technik Dodávateľa

úpravy).  Objednávater

13.               ZMENA BANKY

13.1           0bjednávateľ je  povinný vopred  písomne  oznámit' Dodávateľovi zmenu  Banky či vydavateľa  nebankových  kariet,  s  ktorou  má

uzatvorenú  zmluvu  umožňujúcu  akceptovať prostredníctvom  platobného terminálu  Objednávateľa  bezhotovostné  platby ako

úhradu  za tovar  a  služby  prostredni'ctvom  platobných  kariet.  Vtakom  prípade  Zmluvné  strany  dojednajú   podmienky  d'alšej

spolupráce. Objednávateľ pritom  berie na vedomie, že zmena  Banky či Vydavateľa nebankových kariet môže vyžadovat' zmenu

alebo  úpravy  Software,   ku  ktorej  je  oprávnený  výlučne  Dodávateľ.  Ak  sa  Zmluvné  strany  nedohodnú  v primeranej   dobe

na  podmienkach  ďalšej   spolupráce,  je  Dodávateľ  oprávnený  odstúpit`  od  všetkých  Vykonávacích  zmlúv,   ktoré  neboli   úplne

splnené.

13.2           Ak  dôjde   k  zániku   záväzkov  z   uvedenej   zmluvy  medzi   objednávateľom   a   Bankou   či  Vydavateľom   nebankových   kariet,  je

Objednávateľ  povinný  bezodkladne,   najneskôr  do 2 pracovných  dní,   kedy  sa  o  zániku  záväzkov  zo  zmluvy  dozvle,  o  tejto

skutočnosti  písomne  informovat'  Dodávateľa.  Ak  sa  Zmluvné  strany  nedohodnú  v  primeranej  dobe  na  podmienkach  d'alšej

spolupráce, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od všetkých Vykonávacích zmlúv,  ktoré neboli úplne splnené.

13.3           V  prípade  porušenia  povinnosti  objednávateľa  informovat' bezodkladne  Dodávateľa  o  zániku  záväzkov zo  zmluvy s  Bankou  či

Vydavateľom  nebankových   kariet  stanovené  v  ods.13.2  týchto  OP  a/alebo  vods.  3.4  Rámcovej  zmluvy  sa  Objednávateľ

zaväzuje  zaplat'tt`  Dodávateľovi  zmluvnú   pokutu  vo  výške  20  000   Kč.  Zaplatenie  zmluvnej   pokuty  nemá  vplyv  na   prípadnú

povinnost' Objednávateľa  k  náhrade  škody vzniknutej  z  tohto  porušenia. Zmluvná  pokuta je  splatná  v  lehote  15  dnĺ odo  dňa,

kedy bude objednávaterovi doručená výzva  Dodávatera  na jej zaplatenie.

13.4           V prípade  porušenia  niektorej  z  oznamovacích  povinnosti'  podľa  ods.13.1  alebo  l3.2  týchto  op  alebo  porušenia  povinnostĺ

Objednávateľa  Ínformovať bezodkladne Dodávateľa o zániku záväzkov zo zmluvy s Bankou či Vydavaterom  nebankových kariet

stanovenej v Rámcovej zmluve, je Dodávateľoprávnený odstúpit' od všetkých Vykonávacĺch zmlúv,  ktoré neboli  úplne splnené.

13.5 Pre  vylúčenie  pochybnosti' Zmluvné  strany  dojednávajú,  že  Dodávateľ  nezodpovedá  za žiadnu  škodu,  ktorá  Objednávateľovi

prípadne vzníkne v súvislosti so zánikom záväzkov zo zmluvy s Bankou,  prípadne s  nadväzujúcim odstúpením od Vykonávacích

zmlúv.
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14.2

ZODPOVEDNOSŤ

POS  nie  sú  určené  m   použitie  v rizikových  prevádzkach,  v  ktorých  by  mohlo  dôjst`  k závažným  ujmám  vplyvom  zlyhania  či

nemožnosti  použitia  POS.

V maximálnom   rozsahu   pripustenom   záväznými   právnymi   predpismi   sa   vylučuje   zodpovednost'   Dodávateľa   za   akúkoľvek

nepriamu,   osobitnú,   náhodnú   či   následnú   ujmu   (vrátane,   ale   nle  výlučne,   akéhokorvek   zmareného   zisku),   ktorá   vznikne

Objednávateľovi či tretím osobám v súvislosti s  plnením  podľa  Vykonávaci'ch zmlúv.

Dodávateľ zodpovedá výhradne za  priamu ujmu spôsobenú omeškani'm s plneni'm jehc)  povinností vyplývajúcích z Vykonávacej

zmluvy,   ak   nie   je   omeškanie   spôsobené   okolnosťami   vylučujúcimi   zodpovednost'   Dodávateľa.   Okolnost'aml   vylučujúcimi

zodpovednost' Dodávateľa  sa  rozumie  najmä  (nie však výlučne),  ak  bola  ujma  spÔsobená:

14.3.1           nesprávnym    použitím    POS    (vrátane    použitia    obsluhou    nezaškolenou    vsúlade    sods.    4.2    týchto    OP)    alebo

skladovani'm,    prevádzkovaním    alebo    Údržbou    POS   či    Software   v    rozporu    s    inštrukciami    Dodávateľa    alebo

inštrukc`ľami výrobcu  POS v  návode  na  použitie;

14.3.2          úmyselne (vrátane vandalizmu) alebo použi'vaním pos či software  iným  než obvyklým spôsobom;

14.3.3          okolnost'ami na strane  Banky alebo vydavateľa nebankových karíet;

14.3.4          zmenou  Banky alebo vydavateľa  nebankových kariet, Ôk nebude dohodnuté inak;

14.3.5           vyššou  mocou  v zmysle čl.15 týchto  op.

i4.4           0 akejkoľvek vzniknutej  ujme je objednávateľ povínný informovať Dodávôteťa  bezodkladne  po jej vzniku.

14.5           Celkcvá   zodpovednost'  Dodávateľa   za ujmu   vzniknutú   Objednávaterovi   alebo   akejkoľvek  tretej   osobe   v   žiadnom   prípade

neprekročĺ  sumu  zodpovedajúcu  cene  za  plnenie  podľa  Vykonávacej  zmluvy,  v  súvislosti  s  ktorou  ujma  vznikla,  zaplatenej

Objednávateľom Dodávateľovi za  posledných  12  mesiacov pred vznikom ujmy.

14.6 Ak   Objednávateľ  využíva   pre  vydávanie   platobných  dokladov  službu   Dodávateľa   Doklad  online   dostupnú   na   intemetovej

adrese    www.dokladonline.eu,    je    povinný    nakonfigurovat'   svoje    označenie    vsystéme    služby    Doklad    online    tak,    aby

neporušovalo  dobré  mľavy ani  dobré  mravy hospodárskej  súťaže.  Ak  má  Dodávater za  to,  že  oznôčenie  Objednávatera  dobré

mravy  porušuje,  vyzve  Objednávateľa   k náprave  v  lehote  1  pracovného  dňa  od doručenia  výzvy.  Ak  Objednávater výzve  v

stanovenej   lehote   nevyhovie,   je   Dodávateľ  oprávnený   zmeniť   označenle   objednávatera   tak,   že   ako   ozriačenie   uvedie

obchodný  názc)v  Objednávateľa  podľa  obchodného  reglstra  a  adresu  miesta  umiestnenia  POS,  ku  ktorému  sa  služba  Doklad

online  viaže.  Za  všetky  ujmy  spôsobené  tretĺm  osobám  označením  objednávateľa  uvedeným v systéme  služby  Doklad  online

v rozpore s dobrými mravmi zodpovedá Objednávateľ a je povinný Dodáv3teľô takých  nárokov tretích osôb zbavit'.

15.             WŠŠIA MOC

15.1           Vprípade,    kedy    nastane    akákoľvek    udalosť   vyššej    moci    (napr.    živelná    pohroma,    vojna,    epidémiô/pôndémia),    ktorá

ktorejkoľvek zo Zmluvných strán  bráni v  plnení záväzkov z Vykonávacej zmluvy, Zmlwná  strana  dotknutá touto  udalost`ou  bez

zbytočného  odkladu  informuje  druhú  Zmluvnú  stranu  o  nemožnosti  plniť záväzky,  a  to  s  podrobným  opisom  podstaty  tejto

udalosti  (spolu  s takými  dôkazmi,  ktoré  môže odôvcdnene  poskytnút')  a s uvedením  obdobia,  po  ktoré je  možné  odôvodnene

očakávat' trvanie tejto udalosti. V takom  prĺpade  nie je dotknutá Zmluvná  strana v omeškanĺ s plneni'm záväzkov z Vykonávacej

zmluvy,  ani   nezodpovedá  za  Škodu,   ktorá  druhej  Zmluvnej  strane  vznikne  v priamej  súvislosti  s neplnením  záväzkov  podľa

Vykonávacej  zmluvy.  Ak  bude  v takom  prípade  udalost'  vyššej  moci  trvať  dlhšie  než  3  mesiace,  Zmluvné  strany  budú  jednat`

o uzatvorení  dodatku   kvykonávacej  zmluve  upravujúceho  vzniknutú  situáciu  tak,  aby  boli  zohľadnené  spravodlivé  záujmy

oboch    Zmluvných    strán.    Ak     nedôjde    vprimeranej    dobe    kdohode,     bude     ktorákoľvek    Zmluvná    strana    oprávnená

ctd Vykonávacej  zmluvy odstúpiť.

16.               ZMENA OP, ŠPECIFIKÁCIE SLUžlEB A CENNĺKA

16.1            Dodávateľ si  vyhradzuje  právo  na  jednostrannú  zmenu  op,  Špecifikácie  služíeb  a  cennĺka.  Objednávateľovi  bude  taká  zmena

oznámená   aspoň   30   dni'   pred   Dodávaterom   stanoveným   dátumom   účinnostĺ   zmeny.   Ak   má   Objednávateľ  Akti'vny   Účet

v POSMan  Suite,  bude  mu  zmena  oznámená  prostredníctvom  POSMan  Suite.  Ak  objednávateľ nemá  Aktívny  účet v POSMan

Suite,  bude  mu zmena oznámená  pĺsomne v súlade s týmito oP.

16.2 Zmeiia  OP,  Špecifikácie  Služieb  alebo  Cennĺka  po  uzatvorenĺ  Vykonávacej  zmluvy  sa  vzt`ahuje  ibô  na  podmienky  používanie

Software  a/alebo  poskytovanie  služieb  POSMan  Suite  a/alebo  na  poskytovanie  Služleb  podľa  tejto  Vykonávacej  zmluvy  (t.j.

Íba  na  zodpovedajúce  časti  predmetu  Vykonávacej  zmluvy).  Ostatné  Časti  predmetu  Vykonávacej  zmluvy  zostávajú  zmenou

Obchodné podmienky dodávky POS teminálov a poskytov#Já3`/isiacích služieb



16.3

17.2

17.3

17.5

nedotknuté.  V prípade  nesúhlasu  Objednávatera  so zmenou je  objednávateľ oprávnený z tohto  dôvodu  poskytovanie Služieb

vrátane služieb POSMan Suite, pi'somne vypovedat' do 10 dní odo dňa oznámenia zmeny s výpovednou dobou v dížke  14 dní.

Aktuálna   verzia   oP,   špecifikácia   Služieb   a   Cenníka   sú   kdispozícii   vPOSMan   Suite,   prĺpadne   budú   Objednávaterovi   na

vyžiadanie poskytnuté.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Právne   vzťahy   medzi   Zmluvnými   stranami   vzniknuté   na   základe   Vykonávacích   zmlúv   (prĺpadne   Rámcovej   zmluvy)   alebo

v súvislosti  s  nimi  sa   riadia   všeobecne  záväznými   predpismi   Českej   republiky,   najmä   zákonom  č.  89/2012   Sb.,   občianskym

zákonni'kom, v zneni' neskorších  predpisov.

Pre  rozhodovanie  sporov o  právach a  povinnostiach vzniknutých  na  základe Vykonávacích zmlúv (prípadne  Rámcovej  zmluvy)

alebo v súvislosti  s  nimi sú  pri'slušné výlučne české štátne  súdy miestne  prĺslušné  podľa sĺdla  Dodávateľa.

Ak  nie je výslovne  dohodnuté  inak,  splňuje  požiadavku  na  pÍsomnú  formu  tiež forma  e-mailovej  správy doručenej  kontaktnej

osobe  druhej  Zmluvnej   strany  uvedenej  v Rámcovej  zmluve,   resp.   na  eE]mailovú   adresu,   prostíednĺctvom   ktorej   Zmluvné

strany    bežne    komuriikujú,    ak    nebola    Rámcová    zmluva    uzatvorená,    a    ďalej   forma    správy   doručená    Objednávaterovi

Dodávateľom do aplikácíe POSMan Suite, ak má Objednávater Aktívny účet v POSMan Suite.

Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť žiadne  práva  či  povinnosti z Vykonávacej zmluvy (či  Rámcovej  zmluvy)  na tretiu osobu

bez predchádzôjúceho pÍsomného súhlasu Dodávateľa.

Ak by sa  ktorékoľvek ustanovenia týchto  oP  ukázalí ako  neplatné alebo  nevynútiteľné,  alebo sa  nĺm stalo  neskôr,  potom táto

skutočnost'   nespôsobí   neplatnosť  ani   nevynútiteľnosť  ostatných   ustanovenĺ   OP,   ak   nevyplýva   z donucujúcich   ustanovení

právnych  predpisov  inak.  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  bez  zbytočného  odkladu  po  výzve  ktorejkoľvek Zmluvnej  strany takéto

neplatné či nevynútíteľné ustanovenie nahradit` platným a vynútiteľným ustanovením.

pRĺLOHY:

Príloha  1 -Cenník

Pri'loha  2 -Špecifikácia  služieb

Príloha  3 -Obiednávkový formulár -vzor

Obchodnó podmionky dodávky POS terminálov a poskytov#JSÄ/i§Íacich služieb



PLNA MOC 

platnost: 1.1.2022-31.12.2022 

Spoleenost: 	SONET Slovakia, s.r.o. 

Sidlo: 	Pluhova 2, 831 03 Bratislava 

IC: 	 36354767 

zapsana: Obchodny register Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sro, vlo2ka 6. 54069/B 

Zastoupena jednateli: Mgr. TomaSem Hronem a Lenkou Bukalovou 

udeluje pinou moc 

pa nu 
	

Romanovi imikovi 

nar.: 

bytem: 
	

03 00 Brno 

r. a.: 

k jednanf a k opravnenf Oinit pravni Okony spoleOnosti zmocnitele tykajfcfch se techto Oinnosti: 

• podepisovani Smluv o servisnich sluthach v souvislosti s integraonfmi projekty — POS 
pokladna. 

Zmocnenec nen( opravnen udelit substituOnl pinou moc k jednanf vOe uvedeneho rozsahu. 

Tato pina moc je vyhotovena ve dvou pare, z nich2 po jednom obdr21 zmocnitel a zmocnenec. 

V Brne dne 30.12.2021 

za SONET Slovakia, s.r.o. 

_ 

Mgr. Tomag Hron, jednatel Lanka Bukalova, jednatelka 

Tuto pinou moc prijimam. 

Roman 8irilIK 



Pľíloha 2

ŠPECIFIKÁCIE SLUžlEB

Požiadavky na správnu prevádzku POS

Dodávateí poskytuje servis pre zariadenia,  ktoré spíňajú:

•         Bezpečnostné požiadavky banky alebo nebankového vydavateľa karty, ak existujú (Zmluva o akceptácii karty)

-         PožiadavkyDodávateľa naochranu pos podľa bodu  l.3.

1.2,        integrácia  posdosys[ému tretet strany

Pľe bezproblémovú prevádzku POS je potrebné dodržiavať pokyny o zásadách použĺvanla definované v dokumente
''Pri`ručka pre integráciu platobného terminálu" (d'alej len ''Príručl(a pre integráciu"). Tento dokument je poskytnutý

každému,  kto integruje platobný terminál od Dodávateľa.

1.3.        Objednávateľje  povinný  prevádzkovat' Pos  takým  spôsobom,  aby sa  vyhol  riižšie  uvedeným  nežiaducim javom:

•        Upchatie termlnálu

K  tomu  zvyčajne  dochádza,  ak  POS  níe je  dostatočne  utesnený  v nainštalovanom  výreze  (nedodržanie  pokynov  v
integračnej  príľučke)  alebo  je  POS  vystavený  priamemu  dažďu  (POS  musĺ  byť  pred  priamym  dažďom/snehom
chľánený  aspoň  strieškou).  Ak  POS  nie je  dostatočne chránený  pľed  vonkajši'mi  vplyvml  zo  strany  objednávateľa,

zodpovednosť Dodávateľa je vylúčená v súlade s článkom 5.3.i OP.

V niektorých  priestoroch (napr. v autoumyvárňach) je tiež potrebné nainštalovať na  POS priehľadný kryt z plexiskla,
aby   sa   zabľánilo   priamemu   kontaktu   s   tlakovou   vodou.   Objednávateľ  je   povlnný   spolu   s   POS   objednať   u
Dodávateľa  vhodné  krytie  pre  nebezpečné  pľiestory.  Ak  Objednávateľ  takéto  krytie  nepoužii.e,  zodpovednost'
Dodávatera  je  vylúčená  v  súlade  s  článkom  5.3.i  oP.  Dodávateľ  pri   uzatváranĺ jednotlivej  Vykonávacej  zmluvy
informuje objednávatera  o  potrebe  zabezpečiť POS ochranným  krytom  s ohľadom  na  l(onkrétne  miesto  inštalácie
POS.

•        l(ondenzácla na termlnáll

Ak  bol  PoS  vystavený  extrémnejším  teplotným  a  vlhkostným  rozdielom,  než  na  aké  je  vyrobený,  môže  sa  kryt
displeja  zvnútra  "orosiť". Aby zariadenie fungovalo bezchybne,  malo  by s@  prevádzl(ovať v teplotnom  rozsahu  od  -
20 ®C do +65  °c.

Výrobca zároveň udáva najvyšši' limit vlhkosti v závlslosti od teploty: 85 % HR pri +55 °C

Ak je POS vystavený teplotám  mimo uvedeného rozsahu, zodpovednosť Dodávateľa je vylúčená v súlade s článkom
5.3.10P.

•         Poškodenle horneJ fólie svorky:

Poškodenie  fólie  je  zvyčajne  spôsobené  pôsobením  chemikáliĺ  v  umývacích  zariadeniach,  kde  POS  prichádza  do
kontaktu s chemikáliami.

Je potrebné pripomenúť, že POS má ochranu  lp65  (protj striekajúcej vode), ale nie protl chemickým  rozpúšt'adlám.
V   tomto   prípade  je   potrebné   objednať   l(ryt   POS   od   Dodávateľa.   Ak   tal(éto   krytie   Objednávater  nevyužije,
zodpovednosť Dodávateľa je vylúčená v súlade s článkom 5.3.10P.

•        Osvetlené/vyhasnuté kryštály dlspleja:

K  tomuto  javu   dochádza,   l(eď  je   POS  vystavený   priamemu   slnečnému   žiareniu.   Na   vyblednutie/rozjasnenie
kľyštálov displeja sa nevzťahuje záruka Dodávateľa.

Odporúčame, aby POS nebol vystavený prlamemu slnečnému žiareniu.

i         Použ[tle neoľiginálnych komponentov (z`ĺyčajne kabeláže)

Použitle   neoriginálneho   pľi'slušenstva   môže   mať   za   následok   nesprávnu   prevádzku   POS.   V   prípade   použitia
neoriginálneho prĺslušenstva je zodpovednosť Dodávateľa vylúčená v súlade s článkom 5.3.10P.

1        Povolenle"Temperbodov"

Staršie typy PoS, jednotky iup250 a  iuR2SO  obsahujú  bezpečnostné tlakové  body, tzv.  "temper body".  Tieto  body
zisťujú,  že  POS  bol  odstránený z  miesta  inštalácie.  Tal(ýto  POS sa  zablokuje  a  stane sa  nefunkčným.  Na  c)bnoveníe
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prevádzky zariadenia je potrebný príchod servisného technilt@ Dodávatera (služba je spoplatnená podľa  aktuálneho
cennĺka  Dodávateľa).

2.           Servisné služby poskytované Dodávateľom v rámci servisného paušálu

2.i         Servisnéslužby  poskytované  na  základe  úhradyservisného  paušálu  podl'a  op:

•         Priebežná podpora v súvislosti so software

•         Prevádzka služieb pos

2.2         Podporasoftware

V rámci priebežnej podpory vo vzťahu k Software Dodávateľ zabezpečuje jeho údľžbu tak, aby spíňal požiadavky na
Software podľa OP (Software spíňa  požiadavky Banky, Vydavateľa  nebankových  karlet a je v súlade s požiadavkami
kartových asociáciĺ VISA,  Mastercard,  pri'padne AMEX, CUP, JCV).

Dodávateľ sa zároveň bude snažiť odstránjť všetky zistené chyby Softwôre v primeranej lehote.

Dodávateľ    tíež    poskytuje    certifikovanú     infraštruktúru     pre    POS    (Šifrovanie    komunikácie    medzi     POS    a
bankou/nebankovým vydavateľom karty).

2.3         Servis pos

V rámci servisného paušálu sú Objednávateľovi poskytované nasledujúce výhody a služby:

•         Neobmedzená  záľuka  na  pos -servisná  požladavka  sa  rieši  bezplatnou  výmenou  pos  za  iný kus  (nemusĺ to

však  byt'  nový,  nepoužívaný  kus).  Ak  Dodávateľ  až  počas  servlsného  zásahu   zistí,  že  ide  o  vadu,  za  ktoľú
Dodávateľ nezodpovedá  v súlade s  článkom  5.3  0P,  a Objednávateľ napriek  tomu  požaduje jej  odstránenie,
Objednávateľ uhradí Dodávateľovi všetl(y náklady na opľavu POS v súlade s OP.

•         Rlešenie problémov D+2a hodín: akje požiadavka  na  servis nahlásená v súlade s postupom  podľa  bodu 4.i v

pracovných  dňoch  do  16:00, je  dátumom  prijatia  objednávky  (D)  tento  pracovný  deň.  Ak je  požiadavka  na
službu  nahlásená  v  pracovných  dňoch  po  16.00  hodine  alebo  počas  víkendov  a  sviatkov,  dátumom  prijatia
objednávky  (D)  je  nasledujúci  pracovný  deň.  Servisný  technik  sa  dostavi'  na  vykonanie  servisnej  akcie  po
dohode s Objednávateľom  nasledujúci pracovný deň po dni  D.

•        Podpora asistenčného pracoviska: pracovné dni 8:00-17:00

3.          Servisné činnosti hradené objednáyatel`om

3.i          inštalácla  pos

Zahŕňa úlohy spojené s uvedenĺm POS do prevádzky.

činnosti  Dodávatera:

Prĺprava  POS  -  nahratie  bezpečnostných  kľúčov  pľe  bezpečnú  komunlkáciu  s  autoriz@čným  centrom  Banky  alebo
Vydavaterom nebankových karíet.

Nahrávanie   platobnej   aplikácie   vrátane   pripojenia   k   Terminal   Management   System   (TMS),   ktorÝ   uchováva
informácle o nastaveniach  POS podra pokynov Banky alebo Vydavateľa nebankovej l(arty.

(Uskutoční  sa  v  servisnom  oddelení  Dodávateľa  na  adľese  Olomoucká  7,  618  00  Brno).  Takto  pripravený  POS  sa
dodáva    servisnému    technikovi    Dodáwtera    (servisované    platobné    terminály)    alebo    priamo    Dodávateľovi
samoobslužnej technológie (bezobslužné platobné terminály).

Dátum  a  čas  inštalácie  POS v mieste inštalácie sa  dohodne s objednávateľom  (zvyčajne za  pri'tomnostl  dodávôteľa
rladiacej technológie). Inštalácla  POS je spoplatnená  podľa aktuálneho cenníka  Dodávateľa.

3.2         0ďnštalovanie  pos

Odinštalovanie POS sa vykonáva na základe:

a)           výslovného pri`kazu  na odinštalovanie zo strany objednávateľa  alebo vypovedaníe zmluvy -t. j..  ak objednávateľ už

nemieni spolupracovať s Dodávateľom alebo Bankou alebo Vydavateľom nebankových l(ariet, alebo

b)           pri'kazu od  Banky alebo vydavateľa nebankových  kariet -na základe ukončenia  zmluvy o akceptácii  kariet s Bankou
alebo zmluvy o akceptácii nebankovÝch  kariet s lch vydavateľom.
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Na  základe  uvedeného  môže  servisný  pracovnĺk  Dodávateľa  odinštalovať  POS  vymazaním  aplikačného  Software
POS vrátane bezpečnostných kľúčov. Odinštalovanie POS je spoplatnené podľa aktuálneho cennĺka Dodávateľa.

3.3         Továrenskévyčistenie

Vykonáva sa na základe výslovnej objednávky objednávateľa.

Továrenské   vyčistenie    POS    znamená   obnovenie   továrenských    nastavenĺ.    Potom    môžete    POS   použĺvať   v
ktorejkoľvek banke alebo u iného poskytovateľa.

Typické sú tieto pri`pady:

1         objednávateľpochádza z inej banky a jej poskytovateľô k Dodávateľovi, alebo

1         Objednávaterprejde od Dodávatera k ínej banke a poskytovateľovi.

Továrenské  vyčistenie  úykonáva  výrobný  závod  POS.  Továrensl(é  vyčistenie  sa  účtuje  podľa  aktuálneho  cenníka
Dodávateľa.

3.4         Aktualizácia  sofiware  platobného  terminálu  podľa  požiadavky objednávateľa

ide o aktualizáciu (t. j.  upgrade) funkcií POS m základe požiadavky objednávateľa na zmenu.  Môže to byť:

1       Funkcionalita   na   žiadosť  Objednávateľa,   ktorú   Dodávateľ  už  poskytuje  v  rámci  svojho   portfólia   -  typicky

aktualizácia   Software   umožňujúca   akceptáciu   palivových   (tankovaci'ch)   kariet,   akceptáciu   elektronických
stravovacích poukážok atď. Takéto aktualizácie sa uhľádzajú podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa.

•       funkčnosť   na   žjadosť   Objednávateľa,   ktoi.ú   bude   musieť   Dodávateľ   prepracovať,   ak   bude   požiadavka

objednávateľa akceptovaná. V takom pri'pade je cena za samostatný vývoj funkcii' stanovená ad-hoc. Samotná
aktualizácia Software na mieste inštalácie POS sa platí podľa aktuálneho cenníka Dodávateľa.

3.5         0pätovné uvedenie  terminálu  do  prevádzky po narušeni' bezpečnosti (commissioning)

Počas  prevádzl(y alebo testovania  môže dôjsť k manlpulácii s POS.  POS  na túto manipuláciu  reaguje zôblokovaním,
aby  sa  zabránilo  ďalšej  manipulácii.  V  takom  prĺpade  je  potrebné  pľivolať  servisného  technika  Dodávateľa,  aby
zabezpečil  opätovné  uvedenie  POS  do  prevádzky  pomocou  bezpečnostných  l(arlet.  Táto  služba  je  spoplatnená

podľa aktuálneho cenni`ka  Dodávatera.

3.6         Renewal

lde  o  situáciu,  keď Objednávater zmenĺ svoje  údaje  (názov  spoločnosti,  ičo).  V tomto  prĺpade je  potrebné,  aby
objednávateľ kontalttovôI  Banku  alebo  Vydavateľa  nebankových  kariet  a  nahlásil  tleto  zmeny.  Banka  / Vydavateľ
nebankovej  karty zaregistruje zmenu  v systéme a  zašle príkaz  na  zmenu  Dodávateľovl.  Následne  Dodávateľ upravĺ
údaje    vo    svojich    systémoch    a    v    pľĺpade    bezobslužného    POS    alebo    priamelio    nákupu    HW    dohodne
s objednávateľom zmenu/podpls novej  Rámcovej zmluvy a pri'slušných Vykonávacích zmlúv.

4.           Priebeh servisného zásahu

4.1         Nahlásenie  požiadavky  na  servís

V   pri'pade   zistenia   poruchy   na   POS   Objednávateľ  oveľi'   nutnosť   seľvisného   zásahu   reštartovaním   (fyzickým
vypnutím  a  zapnutím)  POS  a  ak  porucha  naďalej  pretrváva,  Objednávateľ  nahlási  poruchu  seľvjsnému  stredisku
Dodávateľa spôsobom uvedeným nižšie.

Telefónna linka  Dodávateľa je k dlspozi'cii v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00.

Bez®bslužný POS:

a)     telefonicky:H20543423 551

b)     alebo e-mailom: helpdesk.kioskv@sonet.cz

Obsluha POS:

a)     telefonicky: +420 543 423 551

4.2         Začiatok servlsného zásahu
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Servisné  stľedisko  Dodávatera  potvrdĺ  požiadavku  na  servis  e-mailom  alebo  telefomcky  (v  závislosti  od  spôsobu

prijatia požiadavky na servis).

Servisné   stredisko   Dodávateľa   určĺ  spôsob   ľiešenia   servisnej   požiadavky   a   zároveň   lnformuje   objednávateľa
telefonicky alebo e-mailom (v závislosti od spôsobu  prij@tia servisnej požiadavky) o potrebnej súčinnosti (informuje
Objednávateľa  o  predpol(ladanom  čase  príchodu  servisného  technika  Dodávateľa,  konkrétnych  požiadavkách  na
vykonanie servisného zásahu a pod.).

Následne  bude  servisný  technik  Dodávateľa  kontaktovať  priamo  Objednávateľa  a  dohodne  s  nĺm  podrobnosti
servisného zásahu.

4.3         Priebeh  servisného  zásahu

V  prĺpade  servisného  zásahu  musia  byť  priestory  objednávatera  (miesto  inštalácie  POS)  pripravené  na  návštevu
servisného  technika   Dodávateľa.   Musĺ  byť  zabezpečený  prĺstup   k  pokladmčnému   systému   a  POS   a   prístup  k
napájaniu.  V  prĺpade,  že  nebude  poskytnutá  potrebná  súčinnosť  servisnému  technikovi  Dodávateľa  a  nebude
možné  vykonať  servisný  zásah,  bude  účtovaný  zbytočný  výjazd  servisného  technika   podľa  aktuálne  platného
cennĺka  Dodávateľa.  Počas servisného zásahu na  mieste servisný technik Dodávateľa  vykoná základnú diagnostiku,
určí typ poruchy a v prĺpade potreby POS vymení.

Servisné  stredisko   Dodávateľa   informuje  objednávateľa   o   každom   zbytočnom  servisnom   zásahu,   ktorý  bude
fakturovaný  nad  rámec servisného  paušálu,  alebo  o  predpokladanom  čase potrebnom  na  odstránenie vady alebo
vyľiešenie požiadavky -servisný technik Dodávateľa komuníkuje priamo telefonicky.

Servisné stredisko Dodávatera informuje objednávatera e-mailom alebo telefonicky o vyriešenĺ servisného zásahu.

4.4         ukončenie sewlsného zásahu

Ukončenie   servisného   zásahu   zo   strany   Dodávateľa   je   preukázateľné.   Ukončenie   servisného   zásahu   potvrdi'
Dodávateľ  podpisom  servisného  certifikátu  (protokolu).  V  prĺpade  servisného  zásahu  na  míeste je  Objednávateľ

povinný potvrdiť aj servisnú správu.

Prevod Objednávateľa do inej banky

Prevocl objednávateľa  clo partnerskej banky Dodávateľa  uvedenej v oP

I        Vtakom prípadeje objednávateľpovinný včas informovať kontaktnú osobu  Dodávateľa.  Dodávateľzabezpeči'

aktualjzáciu  pokladničného  Softwaľe  tak,  aby  bol  použiteľný  pre  budúcu   banku.  Ceny  týchto  služieb  vám

poskytneme na požiadanie.

•         Zároveň  je  potrebné  začať  riešiť  ukončenie  zmluvy  o  akceptácii   platobných   kariet  v  existujúcej   banke  a

uzatvorit` novú zmluvu vjednej z partnerských bánk Dodávatera.

5.2         Prevod objednávateľa do  konkurenčnej  banky

•        V  takom  prĺpade  je  potrebné  včas  informovať  kontaktnú  osobu   Dodávateľa.   Dodávater  môže  zabezpečiť

továrenské   vyčistenie   POS   podľa   bodu   3.3.   Ceny   týchto   služieb   nájdete   v   aktuálne   platnom   cenni'ku
Dodávateľa alebo sa informujte u  pracovnĺkov Dodávateľa.

•         Okrem toho je potrebné vyriešíť ukončenie zmluvy o akceptácii platobných kariet v exlstujúcej banke.

5.3         Vydavatelia  nebankových  kariet

V  pri'pade,  že objednávateľ uzavrel  zmluvy s Vydavatem  nebankových  kariet,  akceptácia  nebankových  kariet sa
ukonči` po odinštalovaní POS.

6.            Ďalšie  služby

6.1         POSMan  suite

lde o portálové riešenie,  vďaka  ktorému  má  Objednávateľ možnosť pracovať s transakclaml vykonanými na  POS aj
s fakturáciou  Dodávateľa.  Pri vytváraní účtu  na  portáli  POSMan  Suite dostane Objednávôteľ e-mailom  uvi'tacĺ list s

prihlasovacm   údajmi.   Po   prvom   prihlásení  je  z  bezpečnostných  dôvodov  potrebné  zmeniť  heslo.  Ak  chcete
spravovať portál POSMan Suite, môžete vytvoriť ďalšie osoby s oprávnením pracovať s informácíami na portáli.

Špeclflkáclo služleb
4/4



Modul  Faktúra:  vďaka  modulu  Faktúra  môže  Objednávateľ nájsť históriu  celej  faktúry  na  portáli  POSMan  Suite.  K
dispozícii je aj možnosť nastavlť kontaktné fakturačné údaje.

Modul   e-účtenka:  Tento   modul   uchováv@   kompletné  informácie  o  transakcH   a   ukladá   potvrdenie  o  trarisakcii
Objednávateľa v elektronickej  podobe do databázy. Služba elektronickej  účtenky zhromažďuje údaje o transakciách
a   dokáže  ich   veľmi   efektĺvne  spracovať.   Okrem   prehľadu   transakcií,   ktoré   ul(ladáme  vo  foľme  elektronických
účteniek, môžete jednotlivé údaje filtrovať a všetko si zobrazĺť vo forme grafov a štatistík.

Odkaz na službu: www.Dosmarisuite.com

Služba je spoplatnená podľa aktuálneho cennĺka Dodávateľa.

6.2          Doklad  online

Služba na tlač potvrdeniek prostredníctvom webového rozhrania pre podniky, kde nie je možné vystaviť potvrclenie

po transakcii.  Typickým  prĺkladom  sú  paľkoviská  bez dozoru,  kde je vstup a výstup zabezpečený platobnou  kartou,
alebo  mbĹiacie  stanice  pre  elektrické  vozidlá.  Riešenie  Doklad  online  umožňuje  platĺteľom  vyzdvihnúť si  daňo\nĺ

doklad ad-hoc po transakcil prostredníctvom webového prehliadača.

Objednávateľovi   budú   pred   spustenĺm   služby   Doklad   onHm   zaslané   kompletné   pokyny   na   jej   nastavenie.
Objednávateľ  musí  spľavidla  nastaviť  informácie,  ktoré  sa  budú  jeho  zákazníkom  zobrazovať  na  portáli  Doklad
online: (názov firmy, cenníky jednotli\qích služieb, popls mlesta  podnikania,  logo firmy).

Odkaz na službu: www.dokladonline.eu

Služba je určená len pre sektor bezobslužných terminálov.

Služba je spoplatnená podľa aktuálneho cennĺka  Dodávateľa.

6.3          ParkujRýchlo

Jedinečný  systém,   ktorý  umožňuje  yiazd   a  výjazd  z  paľltoviska   pomocou   platobnej   karty  alebo   akého[(oľvek
zariadenia,  ktoré  podporuje  platobnú  technológiu  NFC.  Technológia  je  vždy  prepojená  s  kontrolným  systémom

parkoviska, ktorý je vybavený čítačkami pri vstupe a výstupe.

Odkaz m službu: www.Darkuirvchle.cz

Služba je spoplatnená podra aktuálneho cenníka  Dodávateľa.

6,4        Prepojenieposspokladňou

Naše servisné a  bezobslužné  POS dokážeme  prepojiť so stovkami  rôznych  pokladničných  systémov renomovaných
znôčiek. Tleto pripojenia zabezpečujeme pomocou  komunikačného protokolu (SONET ECR2).

Vďaka   koncepcii   priamej   komunikácie   medzi   pokladňou   a   pokladničným   systémom  je  protokol   nezávislý  od

platformy (Windows,  Linux, Androld atď.).  Na priamu komunikáciu podporuje náš POS pľotokow RS232 a TCP/lp.

Ak máte záujem o pripqjenie,  kontaktujte pracovníka Dodávateľa.
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Príloha 1

CENNÍK SLUžlEB

7.i        Pra`/ldelné mesačné DODlatkv

Servisný paušál 255  Kč /  POS 10 € / POS

POSMan Suite -E-účtenka a Grafy 125  Kč /  POS 5 € / POS

Parkuj rýchlo 92  Kč /  POS 3,5 € / POS

Doklad  Online 90 Kč / POS 3,5 € / POS

Rozši'rený  Doklad  Online (e-items) 183  Kč / POS 7 € / POS

7.2        Jednorazo\ĺé nákladv

lnštalácia           a           príprava

inštalácia  a  pri'prava  obsahuje  ajdopravnénákladytechnika

2 400 Kč / POS 92 € / POS
obslužného PoS Dodávateľa   na   miesto   inštalácieplatobnéhoterminálu

Príprava         bezobslužného Príprava   a   zaslanie   platobného
1 000 Kč / POS 31 € / POS

POS terminálu  pre samo-inštaláciu

Výjazd servisného technika

Výjazd   technika    Dodávateľa   nazákladeobjednávkyObjednávateľa(fakturujesakilometrovnénadrámecvýjazdu)

1 850 Kč / POS 70 € / POS

Márny    výjôzd    servisnéhotechnika

Fakturuje     sa     v     pri'pade,      žetechnikDodávateľasadostavi'naprevádzku,ktorániejetechnickypripravená,alebobolnahlásenýneopíávnenýservisnývýjazd,aleboideopoľuchuPOSspôsobenúvplyvom3.strany

1 850 Kč / POS 70 € 1 PC'S

Aktualizácia                           SWplatobnéhoterminálu

Dohratie       fleetovej       aplikácie,aktualizáciaSWvdôsledkupožiadaviekobjednávateľa-výjazdservisnéhotechnikaDodávateľa

3 000 Kč / POS 110 € / POS

Opätovné  sprevádzkovanie

V           p ri'pad e           bezpečn ost nejblokácietermináluvplyvomnarušeniatretejstranyči

1 250 Kč / POS 48 € / POSterminálu    (Commisioning) narušenia     iným     spôsobom     je

s výjazdom technika nutné   opätovne    sprevádzkovat`termináltechnikomDodávateľa

Odinštalácia     a továrenské Odinštalácia          a          továrenské
4 476 Kč / POS 172 € / POS

vyčistenie zariadenia vyčistenie    zariadenia,    ktoré    siobjednávaterchcepreniesťod



i ného                               poskytova teľakDodávateľovi.

SW   integrácia   platobnéhoterminálu

Soft\/érová   integrácia   je   procesprepojeniariadiacehosystémusplatobnýmterminálom.SWintegráciakončĺakceptačnýmitestami.

21 500 Kč / POS 8'IJ € 1 Pcľs

Kilometrovné Za  1 km 15 Kč / km 0,6 € / km

Všetky  uvedené ceny sú  bez  DPH.


