✆ 0911 110 384
Všeobecné obchodné podmienky nájomcu nabíjacieho stojana
1. Úvodné ustanovenia a de nície pojmov
1.1. Tieto obchodné podmienky prenájmu nabíjacieho stojana ( alej len „VOP“) tvoria
neoddelite nú sú as zmluvného vz ahu založeného zmluvou o poskytovaní služby ZSE Drive
medzi Zákazníkom a spolo nos ou Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom ulenova 6, 816
47 Bratislava, I O: 35 823 551, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka íslo 2852/B, ktorého súčasťou sú aj Obchodné podmienky (ďalej iba „OP“)
( alej len „Poskytovate “) a upravujú ich vzájomné práva o povinnosti, podmienky prenájmu
nabíjacieho stojana. Za zákazníka sa v tomto bode chápe Prenajímateľ v zmysle 1.2. týchto VOP.
1.2. Prenajímateľ je vlastník nabíjacieho stojana spoločnosť Create Value s.r.o., Farbiarska 53, 064
01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, Ičo: IČO: 53 538 129, (ďalej ako „CV“ alebo
„Prenajímateľ“). Spoločnosť CV má korešpondenčnú adresu: Levočská 1675/3A, 064 01 Stará
Ľubovňa, Slovenská republika. Prenajímateľ je zároveň v zmysle vyššie spomínaných OP v pozícii
ako Zákazník.
1.3. Nájomca je fyzická osoba, ktorá prejavila záujem o prenájom nabíjacieho stojana registráciou
sa na portály www.createvalue.sk, odsúhlasila dobrovoľne a na základe slobodnej vôle všetky
podmienky ustanovené v týchto VOP aj s prílsušnými prílohami a uhradila zálohu na inštaláciu
resp. inštalačný poplatok v zmysle cenníka služieb, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
Na Nájomcu sa vzťahujú iba príslušné ustanovenia OP, ktoré prechádzajú zo Zákazníka na
nájomcu, vyšpeci kované v týchto VOP.
1.4. VOP tvoria resp.nahrádzajú Nájomnú zmluvu na prenájom nabíjacieho stojana uzatvorenej
medzi Prenajímateľom a Nájomcom za ú elom poskytovania služby prenájmu hnuteľnej veci nabíjacieho stojana (ďalej iba „Služby“). Ustanovenia týchto VOP sú ďalej doplnené ďalšími
zmluvnými vzťahmi vzťahujúcimi sa na službu a to najmä OP, Cenníkom, Prehlásením zákazníka,
Súhlasom GDPR.
1.5. Nájomca pri využívaní Služby berie na vedomie, že Prenajímateľ nie je dodávate om elektriny
v zmysle Zákona o energetike, ale je vlastníkom nabíjacieho stojana.
1.6. VOP sa spravidla vydávajú v online podobe, ale sú k dispozícii aj v písomnej podobe, pričom
zaslanie týchto VOP aj na email sa považuje za doručenie písomné. Sú formulované jasne a
zrozumite ne a sú dostupné v slovenskom jazyku.
1.7. Pre ú ely týchto VOP sa rozumie:
a) Predmet prenájmu je Nabíjací stojan s AC nabíjaním – nabíjanie Elektrického vozidla striedavým
prúdom s výkonmi do 22 kW, pri om za AC nabíjanie sa považuje aj využitie 400 V/32 A a 230 V/
16 A priemyselných zásuviek;
b) Cenník – dokument uverejnený na webovom portále www.createvalue.sk , v ktorom sú
stanovené ceny za poskytovanie Služby a/ alebo v súvislosti s poskytovaním tejto Služby. Cenník
tvorí sú as VOP;
c) Cena za prenájom je stanovená podľa množstva odobratej el.energie v kWh. Cena odobratého
kW je stanovená v cenníku – cena ur ená za odobratú el.energiu je vo výške v zmysle platného
Cenníka, ktorý je súčasťou OP a uplat uje sa na množstvo elektrickej energie spotrebovanej pri
nabíjaní Elektrického vozidla. Bližšie špeci kácie cien za el.energiu opisujú OP;
d) Nájomca má možnosť využívať všetky ďalšie produkty a služby opísané v OP a podmienok k
nim súvsťažným;
e) Elektrické vozidlo – motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktoré sa skladá minimálne z
jedného neperiférneho elektrického motora ako meni a energie s nabíjate ným systémom
ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíja ;
f) Nabíjacia karta / Karta – plastová identi ka ná karta alebo prívesok na k ú e obsahujúca RFID
ip, pridelená nájomcovi na základe VOP, slúžiaca na identi káciu a autorizáciu Nájomcu pri
využívaní Služby podľa VOP a aj OP. Nabíjacia karta je sú as ou programov ZSE Drive Eco, ZSE
Drive Partner a ZSE Drive Flat a Nájomcovi sa vydáva za poplatok stanovený v Cenníku. Poplatok
za vydanie Karty zah a aktiváciu Nabíjacej karty a doru enie Karty Zákazníkovi poštou alebo
kuriérom;
g) Nabíjacia stanica – verejne prístupná nabíjacia stanica Poskytovate a zaradená do siete
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ľ

č
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Create Value s.r.o.
info@createvalue.sk
☞ www.createvalue.sk

Nabíjacích staníc a umož ujúca využívanie Služby v zmysle OP. Aktuálny zoznam Nabíjacích
staníc sa zverej uje prostredníctvom Webového sídla ZSE. Z technického h adiska je Nabíjacia
stanica zariadenie pozostávajúce z jedného alebo viacerých nabíjacích bodov, ktoré umož ujú
Nájomcovi nabíjanie akumulátora Elektrického vozidla;
h) Ob iansky zákonník – zákon . 40/1964 Zb. Ob iansky zákonník v znení neskorších predpisov;
i) Obchodný zákonník – zákon . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
k) Nájomca rozumie a akceptuje, že Prenajímateľ má uzatvorený zmluvný vzťah s Poskytovateľom
služby iDriveZSE a Záväzky a pojmy vyplývajúce z OP sa vzťahujú na Prenajímateľa v daných OP
vnímaných ako Zákazníka a Nájomca z uvedených OP má právo na všetky práva vzťahujúce sa na
Zákazníka v zmysle OP, ako držiteľa RIFID karty.
l) Stavebné konanie a proces inštalácie je činnosť, ktorú vykonáva prenajímateľ na základe záujmu
prejaveného Nájomcom o nabíjací stojan, ktorej cieľom je získať všetky povolenia v zmysle
stavebného zákona a miestnych nariadení príslušného stavenbého úradu, na zrealizovanie drobnej
stavby a privedenie príslušného prívodu el.energie k nabíjaciemu stojanu. Uvedený proces bude
spustený po registrácii vykonanej Nájomcom bezodkladne v súčinnosti s Nájomcom, pričom po
predbežnom zistení stavu možnej inštalácie nabíjacieho stojana sa zmluvné strany budú
informovať o možných termínoch realizácie inštalácie nabíjacieho stojana, ktoré závisia od
miestnych pomeroch vybavovania žiadostí na príslušnom úrade.
m) Inštalácia a spustenie do prevádzky nabíjacieho stojana je proces, ktorý vykoná odborný team
profesistov a špecializovaných pracovníkov, ktorých zabezpečí Prenajímateľ. Za vykonanie
daného procesu s odbornou starostlivosťou zodpovedá Prenajímateľ.
II. Miesto a čas poskytovania služby
2.1. Poskytovate poskytuje Službu na Nabíjacích staniciach, ktorých zoznam je zverejnený na
Webovom sídle Poskytovateľa, ale Prenajímateľ poskytuje službu nájmu Nabíjacieho stojany v
zmysle týchto VOP na mieste určenom nájomcom uvedenom v registrácii.
2.2. Prenajímateľ označí prenajatý nabíjací stojan nájomcom tak, že umiestni na viditeľné miesto
nabíjacieho stojana ŠPZ elektrického vozidla nájomcu, prípadne pri viacerých nájomcov aj
vyhradený čas nájmu denne. Ak nabíjací stojan je prenajatý dvom nájomcom, čo je maximálny
počet nájomcov na jeden nabíjací stojan, prenajímateľ určí po dohode s nájomcami presný čas
nájmu uvedený pre ŠPZ elektromobilu.
2.3. Prenajímateľ poskytuje Službu v ase, ktorý je uvedený pre príslušný Nabíjací stojan
resp.príslušný elektromobil označený jeho ŠPZ. V prípade, že nabíjací stojan má dvoch nájomcov,
a týto nebudú dodržiavať stanovené časy prenájmu, potom druhý nájomca nahlási dané
porušenie na centrálu Prenajímateľovi, telefonicky, alebo emailom, ktorý sa pokúsi o zjednanie
nápravy s druhým nájomcom, ktorý uhradí zmluvnú pokutu za porušenie dohodnutého času
prenájmu vo výške 30 EUR za každé porušenie. V prípade opakovaného porušenia tejto
podmienky užívania nájmu nabíjacieho stojana v počte viac ako 3 x po sebe zistených porušení,
potom Prenajímateľ má právo zrušiť nájomný vzťah s okamžitou platnosťou znefunkčnením RIFID
karty.
2.4. Prenajímateľ nezodpovedá za obsadenie nabíjacieho stojana iným ako zmluvným vozidlom a
nie je zodpovedný a povinný vykonať úkony na uvoľnenie obsadeného parkovacieho miesta iným
vozidlom. Obsadenie parkovacieho miesta iným vozidlom je porušením zákazu parkovania na
mieste určenom pre elektromobily a za dodržiavanie dopravných značení je zodpovedný každý
vodič sám.
2.5. Prenajímateľ neprenajíma parkovacie plochy, ale iba nabíjací stojan, avšak má súhlas z
príslušného mestského úradu označiť parkovacie miesto označením ako parkovacie miesto
vyhradené pre elektromobily.
III. Podmienky využívania Služby
3.1. Pred uzatvorením tohto zmluvného vzťahu je Nájomca povinný pravdivo a úplne informova o
všetkých skuto nostiach nevyhnutných pre Prenajímateľa za ú elom uzatvorenia a plnenia
Zmluvy. Zmluvné strany, ako aj osoby konajúce v mene Nájomcu sú povinné pred uzatvorením
zmluvy za ú elom identi kácie preukáza svoju totožnos . Osoby odlišné od Nájomcu sú
oprávnené uzatvoriť tento zmluvný vzťah len na základe predloženého plnomocenstva alebo
poverenia preukazujúceho oprávnenie kona v mene Nájomcu vo všetkých úkonoch nevyhnutných
k uzatvoreniu tejto zmluvy.
3.2. Zmluva sa v zmysle ustanovenia § 40 ods. 4 Ob ianskeho zákonníka uzatvára elektronicky, a
to vyplnením registra ného formulára online na www.createvalue.sk , a to:
a) osobne, v prítomnosti zmluvného partnera;
b) prostredníctvom Prostriedkov komunikácie na dia ku, pri om neoddelite nou sú as ou tejto
zmluvy sú tieto VOP a OP aj s odkazom na ďalšie prílohy.
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3.3. V registra nom formulári je Nájomca povinný vyplni pravdivo a úplne všetky položky a
bezodkladne vykona úpravu všetkých údajov prostredníctvom emailu, pokia prišlo po registrácii
k akejko vek zmene, nahlásením to na info@createvalue.sk
3.4.
Registráciou Nájomca potvrdzuje svoj výslovný súhlas s týmito VOP, OP a k nim
prináležiacim prílohám a tiež vyjadril aj vô u by nimi viazaný a zárove vyhlasuje, že si VOP riadne
pre ítal a ich obsahu porozumel a v prípade postupu pod a bodu 3.2. písm. b) že Prenajímateľ si
riadne a v as splnil svoje informa né povinnosti pod a § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebite a
pri predaji.
3.5. Pre vylú enie pochybností, Zmluva je uzatvorená okamihom úspešnej registrácie a ú inná
okamihom úhrady inštalačného poplatku resp.doru enia RIFID Karty Nájomcovi. V prípade, že
registrácia nebude úspešná, nevznikne právny vz ah medzi Prenajímateľom a Nájomcom a na
uzavretie Zmluvy nevzniká právny nárok.
3.6. Po úspešnej registrácii bude Nájomca kontaktovaný Prenajímateľom, s ktorým sa následne
dohodnú podmienky inštalácie nabíjacieho stojana, úhrady inštalačného poplatku a následne
bude zaslaná RIFID Karta bezodkladne poštou na ním zvolenú adresu. Všetko prebehne po
vzájomnej komunikácii emailom.
3.7. V súvislosti s bodom 3.6. tohto lánku vyššie, po obdržaní (i) uzavretej Zmluvy je Nájomca
povinný podpísa VOP, zasla ich spä na adresu Prenajímateľa a (ii) RIFID Karty je Nájomca
oprávnený využíva Služby vyplývajúce z OP a až po reálnom vykonaní inštalácie nabíjacieho
stojana je možné využívať služby nájmu vyplývajúce z VOP.
3.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva obdržaná Nájomcom pod a l. 3.7. má zárove
povahu potvrdenia o uzatvorení Zmluvy v zmysle § 6 Zákona o ochrane spotrebite a pri predaji,
pri om podpis Nájomcu nemá vplyv na okamih uzatvorenia a ú innosti Zmluvy.
3.9. Prenajímateľ bude Nájomcovi poskytova Službu nájmu na Nabíjacieho stojana
prostredníctvom inštalovaného nabíjacieho stojana až po reálnom ukončení stavebného konania a
ukončením výstavby, preskúšania a spustenia do prevádzky nabíjacieho stojana, ak daný nabíjací
stojan už prenajímateľ predčasom ešte nemal inštalovaný.
3.10. Nájomca je povinný uhradiť inštalačný poplatok v zmysle cenníka až po predložení kópie
súhlasu na inštaláciu nabíjacieho stojanu, ktorú poskytne príslušný úrad Prenajímateľovi.
Prenajímateľ vyzve nájomcu k úhrade daného inštalačného poplatku, pričom Nájomca sa zaväzuje
uhradiť tento poplatok do 7 dní od vyzvania, zaslania faktúry na vykonanie úhrady.
3.11. Prenajímateľ až po prijatí úhrady na inštaláciu začína vykonávať stavebné úkony nevyhnutné
na zriadenie odberného miesta, privod el.energie k nabíjaciemu stojanu a jeho inštaláciu.
Prenajímateľ uvedenú činnosť zabezpečuje subdodávateľsky a nezodpovedá za termíny a časy
plnení, no v prípade časových prieťahov je povinný o týchto skutočnostiach informovať Nájomcu,
pričom čas inštalácie resp. spustenia nabíjacieho stojanu si obe zmluvné strany potvrdia v
emailom a v prípade komplikácii sa daný čas môže predĺžiť max. 3 x a ak sa po treťom predĺžení
nepodarí spustiť do prevádzky nabíjací stojan, Nájomca má nárok na vrátenie inštalačného
poplatku. Predĺženie dohodnutého času môže byť len na základe objektívnych príčin a nie z
dôvodu nedbanlivosti na strane Prenajímateľa. Ak by bola nutná súčinnosť Nájomcu a ten
zanedbá povinnosť súčinnosti, potom predĺženie spôsobené nesúčinnosťou Nájomcu spôsobí
zrušenie zmluvy Prenajímateľom bez nároku na vrátenie inštalačného poplatku resp. aj s
prípadným nárokom na kompenzáciu preukázaných nákladov, ktoré Prenajímateľ do tej doby
vynaložil.
3.12. Nájomca môže Služby vyplývajúce z OP, čerpať okamžite po pridelenej a aktivovanej RIFID
Karty, v zmysle OP. Ak nájomca stratí či poškodí RIFID kartu je oprávnený požiadať za poplatok o
vydanie novej karty v zmysle OP, resp. ak to zrealizujecez Prenajímateľa, bude k uvedenej službe
účtovaný poplatok 10 EUR za každé vydanie RIFID karty.
3.13. Nájomca sa zaväzuje k minimálnemu odberu el.energie v cene vyššej ako za 100 EUR
mesačne. Ak uvedený limit nebude splnený, Prenajímateľ má právo dofakturovať rozdiel do
hodnoty 100 EUR ako dofakturácia nájomného za užívanie nabíjacieho stojana. Prenajímateľ
pristúpi k vyúčtovaniu nájomného až na základe podkladov od Poskytovateľa Služby uvedeného v
OP.
V. Povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu
4.1. Prenajímateľ je povinný:
a) umožni Nájomcovi využívanie Služby za podmienok stanovených v tejto Zmluve resp. týchto
VOP;
b) zabezpe i pravidelnú technickú údržbu Nabíjacieho stojanu, pričom náklady na revízie hradí
Prenajímateľ;
c) v prípade poruchy Nabíjacieho stojanu zabezpe i opravu bez zbyto ného odkladu pod a
svojich možností a schopností;
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d) zabezpečiť Nájomcovi poskytovanie technickej asistencie v zmysle OP prostredníctvom
Poskytovateľa;
4.2. Nájomca je povinný:
a) dodržiava všetky ustanovenia VOP resp. zmluvy, využíva Službu len v súlade s právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike, pokynmi a návodmi Poskytovate a;
b) nezneužíva Službu akýmko vek spôsobom, a to predovšetkým tým, že Zákazník sa zaväzuje
používa iba rezervovaný Nabíjací stojan v dohodnutom čase a nepoškodzova Nabíjací stojan, ani
akýmko vek spôsobom nezasahova do Nabíjacieho sotojanu, bra oh ad na práva a oprávnené
záujmy ostatných zákazníkov Služby a riadi sa pokynmi Prenajímateľa a Poskytovate a, najmä
oh adom maximálnej doby státia na ďalších Nabíjacích staniciach v sieti Nabíjacích staníc;
c) používa Nabíjací stojan v súlade s ú elom jeho využitia tak, aby nedochádzalo na škode na
majetku a zdraví;
d) informova Prenajímateľa resp. Poskytovate a bez zbyto ného odkladu o akýchko vek
poruchách, porušeniach, i poškodeniach Nabíjacieho stojanu, ktorý Nájomca zistil, alebo o
ktorých sa dozvedel po as využívania Služby;
e) uhradi Prenajímateľovi akúko vek škodu, ktorá bola úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobená
na zmluvnom Nabíjacom stojane nesprávnym, nešetrným používaním i zaobchádzaním.
Nájomca je povinný uhradiť všetky náklady na opravu poškodeného nabíjacieho stojanu spojené s
vandalizmom či poškodením bežným užívaním, poveternostnými podmienkami či akoukoľvek inou
situáciou.
f) vykonávať včas úhrady za fakturované služby
g) pri vykonaní zmeny fakturačnej adresy, tel.čísla ale najmä kontaktného emailu, najneskôr do 30
dní nahlásiť zmenu
V. Cena za poskytnutie služby a platobné a fakturačné podmienky
5.1. Nájomca je povinný uhrádzať cenu za poskytnuté služby nájomného formou včasných úhrad
za odobratú el.energiu, resp. doplatku za nájomné ak výška mesačnej fakturácie za odobratú
el.energiu bude nižšia ako 100 EUR bez DPH.
5.2. Prenajímateľ refakturuje všetky náklady za odobratú el.energiu Nájomcovi, na základe
poskytnutého vyúčtovania od Poskytovateľa. Prenajímateľ pri spustení prevádzky Nabíjacieho
stojana si vyúčtuje zálohovú platbu za minimálne odobrané služby od Poskytovateľa vo výško 100
EUR vždy mesiac vopred a po vyúčtovaní skutočných nákladov za odobranú el.energiu od
Poskytovateľa, bude Prenajímateľom vykonané vyúčtovanie a fakturácia, s tým, že dôjde k
zápočtu mesiac vopred vyplatenej zákohy.
5.3. Prenajímateľ zašle vyhotovené vyúčtovanie na email Nájomcu. Prenajímateľ má právo na
zúčtovanie manipulačného poplatku 3 EUR mesačne za vyhotovenie vyúčtovania a správu dát o
spotrebe, nevyhnutných na vyhotovenie vyúčtovania.
5.4. Prenajímateľ má právo na účtovanie zmluvnej pokuty Nájomcovi za omeškanie z
neuhradených faktúr a to paušálne 1 EUR denne z akejkoľvek výšky neuhradenej dĺžnej sumy.
5.5. V prípade poruchy Nabíjacieho stojana viac ako 3 dni bude ponížená minimálna suma
fakturácie o alikvótnu časť zodpovedajúcu sume 3,33 EUR za každý ďalší započatý deň obdobia,
kedy nabíjací stojan nebol funkčný.
5.6. Všetky ďalšie fakturačné a platobné podmienky vyplývajúce z OP, sa vzťahujú aj na Nájomcu.
VI. Trvanie zmluvného vzťahu, prerušenie či obmedzenie poskytovania služby
6.1. Nájomca sa zaväzuje k minimálnej dobe prenájmu nabíjacieho stojana na 60 mesiacov.
6.2. Nájomca má možnosť skrátiť či predĺžiť obdobie prenájmu za jednorázový poplatok 300 EUR.
6.3. Všetky ďalšie podmienky prerušenia či obmedzenia poskytovanej služby vyplývajúce z OP
vzťahujúce sa na Zákazníka, t.j. Prenajímateľa, sa rovnako vzťahujú na Nájomcu.
VII. Doručovanie a podávanie reklamácií
7.1. Všetky podmienky doručovania a podávania reklamácií vyplývajúce z OP vzťahujúce sa na
Zákazníka, t.j. Prenajímateľa, sa rovnako vzťahujú na Nájomcu.
VIII. Zodpovednos a vady
8.1. Ak poruší niektorá zo Zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z týchto VOP a vzťahujúcich sa
OP, má poškodená Zmluvná strana právo na náhradu preukázate ne vzniknutej škody.
8.2. Prenajímateľ a Poskytovate nenesie zodpovednos za neposkytnutie akejkoľvek Služby v
prípade (i) vád, i nevhodnos ou technického vybavenia Elektrického vozidla, (ii) nesprávnym
postupom Nájomcu pri využívaní Služby, (iii) zavinením tretej osoby, ktorá spôsobila poškodenie,
znefunk nenie, alebo krádež Nabíjacieho stojana a (iv) nedodržaním VOP, OP alebo príslušných
právnych predpisov platných v Slovenskej republike zo strany Zákazníka.
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ť

ť
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ť

ť
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ľ

č

ľ
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8.3. Poskytovate nezodpovedá Nájomcovi za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody,
ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používa akúkoľvek predmetnú Službu,
vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia innosti a alších škôd, s výnimkou ak
tieto škody vznikli v dôsledku preukázate ne úmyselného protiprávneho konania Prenajímateľa či
Poskytovate a.
8.4. Prenajímateľ a Nájomca sa budú navzájom informova o všetkých skuto nostiach, pri ktorých
sú si vedomé, že by mohli vies ku škodám a budú sa usilova hroziace škody odvráti .
8.5. Prenajímateľ a Poskytovate zodpovedá za škody, ktoré by mohli využívaním Služby vzniknú
maximálne do výšky 5.000 € (slovom: pä tisíc euro).
8.6. Pokia si Nájomca nesplní svoju povinnos informova o zmene svojich údajov i už v rámci
registra ného formuláru alebo tejto zmluvy, Prenajímateľ nenesie zodpovednos za akúko vek
ujmu, ktorá vznikne v tejto súvislosti Nájomcovi. V prípade, ak Nájomca poskytne nepravdivé,
neúplné alebo inak nesprávne informácie a v súvislosti s tými vznikne akáko vek škoda, takáto
škoda bude od Nájomcu vymáhate ná.
8.7. Prenajímateľ zodpovedá za vady Služby v súlade s § 623 a 624 Ob ianskeho zákonníka.
IX. Zánik Zmluvy
9.1. Zmluva zaniká:
a) na základe dohody Zmluvných strán;
b) výpove ou Zmluvy;
c) odstúpením od Zmluvy z dôvodov pod a tohto lánku 9.4. resp. v zmysle zákona;
d) pripísaním pe ažných prostriedkov na bankový ú et Poskytovate a, a to
v prípade jednorázového nabíjania.
9.2. Zmluvu je možné ukon i písomnou dohodou Zmluvných strán.
9.3. Každá zmluvná strana je oprávnená vypoveda túto Zmluvu z akéhoko vek dôvodu
doru ením písomnej výpovede tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane s výpovednou lehotou jeden
kalendárny mesiac, ktorá za ína plynú prvým d om mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola písomná výpove Zmluvy doru ená druhej zmluvnej strane.
9.4. Zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpi , ak:
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu vo i druhej zmluvnej strane podaný tre ou osobou, pri om
dotknutá zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá odôvod uje za atie
konkurzného konania alebo
c) bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
9.5. Ú innos odstúpenia nastane doru ením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane alebo neskorším d om uvedeným v písomnom odstúpení od zmluvy zaslanom druhej
zmluvnej strany.
9.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo
Zmluvy do d a ú innosti odstúpenia.
9.7. Prenajímateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpi prostredníctvom písomného odstúpenia v
prípade:
a) ak je Nájomca v omeškaní s úhradou faktúry a túto neuhradil ani do lehoty uvedenej v
upomienke od doru enia na jej uhradenie;
b) ak Nájomca poskytne nepravdivé údaje vo formulári na uzavretie Zmluvy;
c) ak Nájomca zneužíva službu v zmysle VOP a OP;
d) opakovane porušuje podmienky VOP a OP;
e) ak Nájomca nedoru í Prenajímateľovi ním podpísanú Zmluvu v lehote do 15 kalendárnych dní
odo d a doru enia Zmluvy a Karty;
9.8. Prenajímateľ je oprávnený odstúpi od tejto Zmluvy písomným odstúpením od zmluvy
zaslanom Nájomcovi. Ú innos odstúpenia nastane d om doru enia písomného oznámenia o
odstúpení od Zmluvy Prenajímateľom Nájomcovi alebo neskorším d om uvedeným v písomnom
oznámení Prenajímateľa o odstúpení zaslanom Nájomcovi. Písomné oznámenie o odstúpení od
Zmluvy Prenajímateľom sa považuje za doru ené Nájomcovi d om prevzatia zásielky alebo d om
odmietnutia prevzatia zásielky alebo tretím d om jej uloženia na pošte, aj ke sa Nájomca o
uložení zásielky nedozvedel.
9.9. Nájomca je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpi prostredníctvom písomného odstúpenia v
prípade:
a) ak dôjde k zvýšeniu ceny Služby, pri om v takomto prípade je oprávnený písomne odstúpi do
15 dní odo d a ú innosti Cenníka pod a týchto VOP a OP;
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č

ň
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ň

ť
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ľ

č
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b) ak dôjde k zverejneniu nových OP, pri om v takomto prípade je oprávnený písomne odstúpi
do 15 dní pred d om ú innosti nových OP;
c) Nájomca nemôže využíva Službu pre okolnosti, ktoré nepretržite trvajú dlhšie ako 60 (slovom:
tridsa ) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.
9.10.Nájomca je oprávnený od Zmluvy odstúpi aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní
odo d a uzatvorenia Zmluvy. V takomto prípade môže Nájomca uplatni u Prenajímateľa právo na
odstúpenie od Zmluvy v listinnej forme, alebo prostredníctvom formuláru na odstúpenie od
Zmluvy. Náklady súvisiace s vrátením Karty znáša v takom prípade Nájomca. V prípade
uhradeného inštalačného poplatku sa v danom prípade inštalačný poplatok nevráti a pokrýva
náklady na zmarenú inštaláciu Nabíjacieho stojana.
9.11.Ú innos odstúpenia nastane doru ením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane alebo neskorším d om uvedeným v písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy zaslanom
Nájomcovi.
9.12.Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukon enie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie
nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej
pokuty, zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a
ostatných ustanovení, ktoré pod a Zmluvy alebo vzh adom na svoju povahu majú trva aj po
ukon ení Zmluvy. Ustanovenia vz ahujúce sa k vysporiadaniu vzájomných právnych vz ahov na
základe Zmluvy zostávajú v platnosti do momentu ich vysporiadania.
X. Závere né ustanovenia
10.1. Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedyko vek zmeni podmienky VOP a ceny za Služby, a to
najmä v prípade (i) zmeny podmienok na trhu poskytovania Služieb, (ii) zvýšenia nákladov za
poskytovanie Služby, (iii) zmeny trhového a/alebo technologického vývoja Služby, (iv) zmeny
príslušnej legislatívy a (v) rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.
10.2. Právne vz ahy Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve a v VOP sa riadia
príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike predovšetkým Ob ianskym
zákonníkom, zákonom . 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebite a v znení neskorších predpisov a
Zákonom o ochrane spotrebite a pri predaji.
10.3. Žiadna zo Zmluvných strán nemôže postúpi alebo previes svoje práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy ako celok alebo ich as bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej Zmluvnej strany s výnimkou postúpenia poh adávok Prenajímateľa vo i Nájomcovi
vyplývajúcich z tohto zmluvného vz ahu.
10.4. Ustanovenia Zmluvy sú oddelite né. Ak sa po as trvania zmluvného vz ahu stane akéko vek
ustanovenie Zmluvy (alebo jeho as ) neplatné alebo nevynútite né v dôsledku zmeny platných
právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnos ani vynútite nos ostatných ustanovení tejto
Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú rokova s cie om úpravy zmluvného vz ahu v zmysle novej
právnej úpravy a nahradi dotknuté ustanovenia novými, ur enými právnou úpravou resp. zmenou
tak, aby bol zachovaný ú el Zmluvy a zámery Zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných
ustanoveniach.
10.5. Zmena identi ka ných údajov Zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako
aj íslo ú tu, zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy sa nebudú považova
za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je
povinná zmeny týchto údajov písomne oznámi druhej Zmluvnej strane bez zbyto ného odkladu
doporu enou zásielkou zaslanej druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená
zmena nadobúda ú innos d om doru enia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
10.6. Prenajímateľ má právo jednostranne meni VOP vzh adom na zmenu cien elektriny a z
dôvodov pod a 10.1 týchto VOP. Ú innos ou nových VOP zaniká platnos týchto VOP.
Prenajímateľ upovedomí Nájomcu o zmene VOP zverejnením na www.createvalue.sk, minimálne
30 dní pred ich ú innos ou.
10.7. Tieto VOP nadobúdajú platnos a ú innos d a 1. 3. 2021.
Create Value s.r.o.
V Starej Ľubovni, 12.2.2021

ť

ť
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ť

ť
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ť

ľ

č
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ň

ť
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ť

č
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č

č
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