VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOLOČNOSŤOU ZADAKO spol.
s r.o.
na portáli www.gpsasistent.sk
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1.
Prevádzkovateľom internetového portálu GPS ASISTENT na internetovej adrese
www.gpsasistent.sk je spoločnosť ZADAKO spol. s r.o., so sídlom Veternicova 17,
841 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 14322/B, IČO: 35 714 077, IČ DPH: SK2020217694 (ďalej len
„prevádzkovateľ“ alebo „poskytovatel“).
2.
Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na portáli GPS
ASISTENT (ďalej len „klient“ alebo „objednávateľ“).
3.
Zástupca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zastupuje prevádzkovateľa pri
predaji a poskytovaní služieb klientom na základe zmluvy o spolupráci alebo zmluvy
o poskytovaní služieb elektronického monitoring GPS ASISTENT.
Článok II.
Zmluva o poskytovaní služieb
1.
Zmluva o poskytovaní služieb je v zmysle týchto všeobecných obchodných
podmienok účinná okamihom, keď prevádzkovateľ sprístupní klientovi monitoring
zariadenia Auto alarm Z1, inštalovaného vo vozidle klienta, na portáli GPS ASISTENT.
2.
Klient vyhlasuje, že sa pred zaslaním objednávky zoznámil s týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa. Objednaním služieb klient
súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa.
Článok III.
Objednanie a sprístupnenie služby
1.
Prevádzkovateľ poskytuje služby monitoringu podľa objednaného programu.
Objednanie služby uskutoční klient na základe písomnej objednávky zaslanej
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), písomne alebo prostredníctvom faxu.
Objednávku zasiela klient na kontaktnú adresu zástupcu. Zoznam obchodných miest
a zástupcov prevádzkovateľa je uvedený na stránke www.gpsasistent.sk.
2. Objednávka je platná až po potvrdení zo strany zástupcu / prevádzkovateľa. Služba
je klientovi sprístupnená bez zbytočného odkladu, ihneď po montáži zariadenia Auto
alarm Z1 do vozidla klienta. Za dátum dodania služby sa považuje prvý deň
poskytnutia služby.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za poskytnuté služby je stanovená podľa cenníka, platného v deň objednania
služby. Množstevné zľavy sú poskytované individuálne na základe objemu

poskytnutých služieb. Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH. Prevádzkovateľ si
vyhradzuje právo aktualizovať cenník.
2. Faktúru za poskytnuté služby vystaví a doručí klientovi zástupca alebo
prevádzkovateľ, ktorý potvrdil objednávku.
Cena za poskytnuté služby bude
fakturovaná vopred, pred poskytnutím služieb, zástupcom alebo priamo
prevádzkovateľom vzhľadom na to, ktorý subjekt potvrdil klientovi objednávku. Pokiaľ
nebude dohodnuté inak, bude platba ceny za poskytnuté služby vrátane DPH
uskutočnená bezhotovostným prevodom na bankový účet zástupcu alebo
prevádzkovateľa na základe faktúry doručenej klientovi najneskôr 10 dní pred
dátumom jej splatnosti.
3. Pre účely zmluvy o poskytovaní služieb sa akákoľvek platba považuje za splnenú
v deň, kedy bude pripísaná na účet toho, v prospech koho je vykonaná.
4. V prípade omeškania s platbou je zástupca alebo prevádzkovateľ, ktorý vystavil
faktúru, oprávnený účtovať klientovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej čiastky.
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zastaviť poskytovanie služby v prípade
neuhradenia faktúry klientom riadne a včas. Uvedené právo má aj za predpokladu, že
objednávateľ porušil a/alebo porušuje povinnosti uvedené v týchto Všeobecných
obchodných podmienkach.
Článok V.
Ochrana osobných údajov
1. Prevádzkovateľ vedie aktuálnu databázu objednávateľov obsahujúcu osobné údaje
objednávateľov – fyzických osôb, ako aj údaje objednávateľov – právnických osôb.
Tieto údaje spracováva prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi najmä
zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení a zákon č.
610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, pre účely
poskytovania služieb.
2. Prevádzkovateľ a zástupca chránia osobné údaje klienta pred zneužitím. Tieto
informácie zhromažďujú, aby skvalitnili poskytovanie služieb a neposkytujú ich tretím
stranám bez súhlasu klienta.
2. Používaním internetového obchodu súhlasí klient so zhromažďovaním a používaním
informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.
Článok VI.
Ostatné ustanovenia
1. Objednávateľ nie je oprávnený bez súhlasu prevádzkovateľa žiadnym spôsobom
zasahovať do softvéru, najmä tento softvér meniť a kopírovať alebo inak rozmnožovať
a ani softvér napodobňovať alebo zisťovať jeho zdrojové kódy. Je povinný rešpektovať
autorské práva a práva priemyselného vlastníctva vzťahujúce sa k akémukoľvek
predmetu dodávok od prevádzkovateľa, najmä zdržať sa takého nakladania
s produktmi prevádzkovateľa, ktoré zvýši nebezpečenstvo kopírovania alebo iného
zneužitia predmetu autorských práv alebo práv priemyselného vlastníctva.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby vozidlo bolo po technickej stránke
spôsobilé využívať technologické zariadenie a systém prevádzkovateľa v bežnej
prevádzke a nesie zodpovednosť za technický stav a funkčnosť technologického

zariadenia počas bežnej prevádzky.
3. Objednávateľ berie na vedomie, že lehota na zachovanie údajov súvisiacich
s monitoringom je 15 mesiacov odo dňa ich uloženia. Po tejto lehote budú všetky
uvedené údaje vymazané.
4. Objednávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať prevádzkovateľa
o všetkých zmenách údajov uvedených v objednávke alebo v predloženom formulári
a zároveň doložiť zmenu údajov kópiou dokladu, ktorý danú zmenu osvedčuje.
5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ním nezavinené poruchy a výpadky siete Internet
a siete mobilných operátorov a GPS, vrátane zahraničných operátorov a vplyv týchto
situácii na služby poskytované prevádzkovateľom.
Článok VII.
Zrušenie objednávky
1. Prevádzkovateľ umožňuje klientovi zrušiť objednávku v termíne do úhrady služby.
Po úhrade a aktivácii služby nie je zrušenie služby a vrátenie platby možné.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky je prevádzkovateľ oprávnený meniť bez
súhlasu klienta. O ich zmenách sa prevádzkovateľ zaväzuje s primeraným predstihom
informovať klienta vopred, vhodným spôsobom, a to napríklad písomne alebo ich
zverejnením na portáli GPS ASISTENT, na stránke www.gpsasistent.sk.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.6.2009.
3. Pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb môže dôjsť medzi
zmluvnými stranami k výmene informácií, ktoré sú považované za dôverné. Za
dôverné informácie sa považujú všetky informácie navzájom poskytované, tvoriace
predmet obchodného tajomstva v zmysle zásad podľa ustanovenia § 17 zákona č.
513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnuté
informácie budú použité iba k plneniu záväzkov zmluvných strán.
4. V prípade, že jedno alebo viac ustanovení týchto Všeobecných obchodných
podmienok bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, taká
nezákonnosť, neplatnosť alebo nevynútiteľnosť sa nebude dotýkať ostatných
ustanovení
týchto
Všeobecných
obchodných
podmienok.

