
Zmluva o poutívw hriet MlJLTICARD 

uzavreUi podľa § 261 ods. 2 Obchodntho zi1:onnlb medzi zmllIVJlými SU'lllami 

I. t.1 51olllll"ko, .pol .• r oo. 
IO sIdIom :Pribinov. 2S, III 09 Bfllislava 
taStilpe:ni: MlISSimo Dechi 
ro. lS 100 912 
OIC; SK 20201 I m I 
rq.islro1lani 11 0bCh0Iln0m registri Okrcsntho súdu Bratislava [ 
Oddiel; SRO, lIlotk. tislo: 1196118 
Bankovt spojenie; Tatra banka, u., t.u.: 262004341411100 
(ď"ej iba ..Eni'") 
na jednej SIfanC 

• 
l Nitov spolor!oosti: Technick' slutby mesta Zlatt Moravce 
SIdIoImiesto podnikania: Bcmolikova S9, Zlalt Moravce, 9S3 Ol 
ZastUpená (meno, priC7;Visko, funkcia): Branislav Vargalr"'cre.� tiaJ,hJ' 
100:00587168 d 
OIC: 2020411877 

(ďalej iba ,,dlt.u:nlk"') 
1\1 strane drobcj 

L Pojmy 
1.1. Zmluv.jr Zmlulla o poulillllnl kariet MULTICARD . 

nasledovne: 

2. [nl BENELUX B.V. 
so ,IdIom EemahavenwetX, SO 3019 - KM Rotterdam, Holandsko 
reg.: Chamber or COITIrIlCfee or Rot1enlam, H 24110080 

(ď"ej iba MICC") 
ustilpen! Eni Slovensko spol. s r.o .• ''I úklade plnomocenstva 

1.2. Ctnnlk jr cmnlk Eni, 11 aktuaIne platnom zneni, k101j obsahuje cmy, davy, pririlky a poplatky v 5uyislosti s kinami; niektort z fýdIto cien, diall, prirllok 
I poplatkov aktuilnyeh 11 case podplsania tejto zmluvy SU informalivnc u� 11 prílohe t. I k tejto zmluve. 

Ll. Kuurjek.lrta MULTlCAAD. 
1.4. ZAkamlkjc fyzicU alebo priVJIick! osoba. k10rt uwe!a vn!U\'U. 
I.S. Drtiter je ka1d' fyzicU alebo pr'vnicU osoba, vrWne zákunika, k10rtjc oprivnen6 pou.tiY11' klttu. 
1.6. Etv je niden.!nt tislo votidla. 
1.7. Obehodnt miesto je katdIr prrvidzka uvmrjiic:a � akceptovať pri predaji svojich výrobkov a shilieb karty a ka1dý poskytovateľ slutieb (naprlklad 

spolOCnosti previdzkujiloe diaľnice, mýtne systtmy "ebo tunely), ktoftho sluby je rTIll1nt yYII!ivat' prostrednlctvom kariet. 
LI. Translkeilje kWlý jednotliv)' odber tovaru "ebo sluby prostrednlclYom karty na obchodnom micste. 
1.9. Eni je Eni Slovensko, spol. $ r,O., Pribinova "S, 811 09 Bratisllva, ICO: 3S 700 912, OR OS Brltislayal, Sro, 1196118. 
1.IO.lce je Eni BENELUX B.V. Ecmahlvenwer1t, SO 1089 - ICH Rotterdam, Holandsko. 
1.11. Účastnici sii ilčastnlci :mtluvy, lO :znamené Ukaznlk, Eni a ICC. 
2. Predmet m1luvy 
2.1. Zmluva určuje podmienky na poutfvanie kariet určených na bezhotovostný odber lOVaru I služieb nl obchodných miestach a irhradu ceny za slu1by a tOVal' 

odobwýeh prostmlnlctvom karict I kll1O"'ho syst�mu ROUTEX. 
2.2. pri odbere tovaru I sluieb sa Eni uVlZuje úkaznlkovi dodaľ alebo säm, alebo prostrednJclYom ICC obstaral' dodanie tovaroy alebo služieb na obchodných 

miestach po predlounl karty vtdy, ked' budii splnent vktky podmien"'")' pou.!ilia kltty I prisluSné obehodn� miesto bude technicky schopne transakciu 
zttal�at' I zikAmJI: � uvkuje Eni "ebo pl"05lrednictvom Eni za dodanie alebo obswuie tovarov alebo slutieb zaplaiiI' ich cenu a vklky poplatky 
spojeni! 5 pou!JvllnJm karty. 

2.3. Zmluva SI vzťahuje nl vklky karty vydané zAkaVlikovi. O vydanie jednotliv)'ch kariet z6kIDlJk tiada prostredníctvom formIIlúov MObjednhkl kariet 
MULTICARD �,ktM po ich Ikccplicii ro strany Eni \Voria prilohy tejto zmluvy . 

J. VydáYlllie klrict 
3.1. Eni./CC uwvtraju so zi1:aznikom zmluvu u predpokladu siičasného splnenia naslcdujiicith podmienok: 
1.1.1. úkaznilc predlotl riadne vypIneM tlaeivo zmluvy a jej pn1oh: u sprivoosl' udajov :tOdpovedi zikaznik, 
3.1.2. zi1:unik predlotl doklady o ubez:peke, pokiaľ to Eni potaduje. 
1.1.3. zikaznlk pred.1o!I povolenie na inkaso z iičtu zlkunika, pokiaľ ul En; požaduje. 
1.2. En; odovzd' UkWlikovi karty vdlane PIN kódov Iru kartim do 20 plllCOvnýth dni OGO dfta IlUvrcti. vnluvy bud'� 
1.2.1. osobne v mieste dohodnutom v zmluve proti podpisu, alebo 
1.2.2. po!tou doporučeným listom. 
1.1. likaznik zodpovedi za akUkoJ'vek manipul6ciu s kartou, resp. Ijm sp6sobenil Skodu od momentu prevutil kit\)'. V prípade doruunia karty po!tou je 

zi1:aznlk poviMý obralom poslať Eni nim podpiSllH! ..Pomdenie o prevzati karietM. 
1.4. Vydanie karictjc spoplatnerM! podľa annika. Poplatky u výrobu a personaliziciu kariet je zikaznik povinný uhradil' Eni do IS pracovných dni od vystavenia 

faktiuy. 
3.S. PrN kOdy Eni wiel. nl PlN liste 11 osobitnej uutvOfe11ej obAlke VMY oddelene od kariet. 
3.6. Pokiaľ SI PlN list 0d01iN6v1 osobne, zikaznlk potvrdi jeho prevzatie v .,Potvrdeni O prevu!l PlN listu�. 
1.7. Pokiaľ SI PIN list posiela �tou, zi1:unlk je povinný skontrolOVal' IICporu�nosl' obil"';, PIN listu. V prtpade poruscnia obalky PIN listu je z.ikaznlk povinný 

vytiadar' si o tejto skutoenosti potvrdenie doruoovatera ihneď pri prevzat! zásielky I 5ú�asne o tom informovať Eni, prit.om piati. fZ pri nesplnení 
ktOfcjko�k z tý<:hto povinnOSIl ro strany Ukaznlka bel zbytočneho odkladu boli PIN kOdy doručent bezchybne. Momentom potvrdenia prevzatia P[N' listu 
v prtpade osobntho odovzdlll1ia alebo jeho bezchybn�ho dorueenia pOOtou Ukunlk prebcnl plnil zodpovednost" za utajenie, resp. zneu!itie PIN kódu. S PIN 
kódom SI smie oboVIimit' v)'lučne úkaznlk a nim určený držiteľ, prieom II Iktkoľvck ZllCu!itie kltty alebo $kadu spOsobenú jej neopnlvne11ým pou!itim 
zodpoYedi zikaznlk. PIN sa nesmie zazrtarrn:nal' na kartu I nesmie SI s nim uobehMzaI' spôsobom, ktorý mM.e pri SlnllC "cbo odcudzeni karty umomi!' jeho 
vyuadenie. Pokiaľ SI pri rek lamovaných InIIlsalccikh poutil PIN kód, u vSetky Skody spôsobent :zncutitim karty zodpoved! z6kaznlk. 



'. Pou1lvanie kariel 
4.1. Kanaje vlastnfavom Eni. 
4.2. Držiter je povinný chrinif kanu pred stratou a po!kodmlm, a to najma pred mcchaniek5'm poSkodtnim a pôsobenlm magneticktho por .. 
4.3. Kana je plllni buď medzinúodnc, alebo len v SIow:nskej republike, oo je vyLI1lčcnt priamo na kll'te. ZAkaznik je oprivnený kll'tu poutivat' výlocllC na 

obchodnj'eh miestach riadne otnačcných S)'tTIbolmi akceptácie ROUTEX. 
4.4. ZAkaznik je povinný vyrovnal' voei Eni vSetky niroky. resp. �kody, ktort Eni VV1ikmi v súvis\osli s vydanim a poIl1ivanim karty vritane pripadov maWlia 

karty a n6roky akbo ikady spOsobcnt pou.tItim karty v rozpore so zmluvným podmicnlwni; Eni za pripadnt meutitie karty nenesie liadnu zodpove6nosť. 
4.S. Kartu vydanú k vozidlu S uvedenlm jcbo EeV motno pou.!ivať výlutne � toto vozidlo. V pripade :p$lenia nezhody EtV vozidla. pre Ictott sa vykoniva 

fJlnSakcia s Etv nl kll'te,je obebodnt miesto oprivnent! transakciu s kartou odmielOuť. 
4.6. Karuo vystaveni na meno Ib1itcr.jc neprmosni.. Ddiler je poviMj pri pK'f2JIIl klltU podpisat'. V prlpadc pochybnosti o zhode podpisu Ib1iIeTa s podpiwm 

nl kamje obchodnt miesto oprivnent lnn$Ikeiu s kaItOU odmietnuť. 
4.7. Drtiter smie tiada!' len o odber tovarov alebo slutieb podrl produktOVl!ho stupfIa karty uvedentno v objedn'vke katry. 
4.8. K.n.a sa vydiVJI na dobu dvoch rokov a jej plltnosť konči uplynutím posledntho dfla prisl�ntho mesilCl vyznaeentho na kll'te. Po uplynutl plalnosti SI kana 

nesmie poutfval'. A1ttkohek pou2:ivanie karty po skaneml jej platnosti je neoprhneni. Karty, ktorým konči pll100st'. budú automaticky nahradcnt novými 
kartami s novou platnosťou I 1010 op810vnt vydanie bi.lOe spoplar.nent podra ecnnika. Podmimky novej karty budú llIodnt s podmienkami karty, ktorej konči 
platno5f, pokitl' zikaznlk Eni v predstihu troch mesiacov pred skonunim pl81005li existujueich karty neoznimi inu potiadavku doporučt;n5m listom. 

4.9. Stratu alebo odcudzenie karty je lAkaznlk povinný ihneď oznAmiI' Eni a je zarovell povinný poiiadať o zablokovanie Iwty. DI'IOm OVlimenia I tiad<lsti 
o ubioIcovanie je vtdy najsk6r cItII, v ktorom je Eni dof\lCené pisomnt oznámenie o tejto skutoenosli II doručenA plsomn;\ tiadosť o ubbkovanie kany. 
Omimcnie • tiadosť musia obsahoval' identifikačnt (Jdaje karty a identifikatont údaje zAkaznlh. ZAk&Zl!Jk je povinný vyžiadať si plsomnt polVrlknie Eni o 
lom, te Eni O2llt.menie a žiadost' o zablokovanie karty dostal, inak môle byť doruOOiie oznämenia a tiadosti o zablokovanie!.;arty spochybnené. Eni n�ledne 
vykonA blokkiu tejto kany. Ak zikaznlk potiada o blokAeiu karty uvedeným spôsobom v pracovný deň do 10:00 SEe. wdpovednost' zákaznika za zneutitie 
karty konči o polnoci pracovru!ho dňa, ked' S8 tiaUos!' o blok4eiu doručila prtdpisan)"m spOsobom Eni. Ak 1..lkaznik potiada o blokkiu karty predpísaným 
spôsobom v placovný deň po 10:00 SEe, wdpovedn05!' zák8ll1Jka za zneutilie karty konN o polnoci nasleduj(Jeeho pracovného dna po dni, keď bola tiadosť 
o blok4eiu doruecn. predpísaným spôsobom Eni. Pokiaľ Uk8VIik potiada o blok4eiu uvedenjm sp6s0bom v deň pracovného vofna alebo pracovného pokoja, 
wdpovednosl' úkaznlka za zncutitie karty konči o polnoci najblillieho pracovntho dna po dni, keď bola tiadosl' predpisaným spôsobom doručcn6 Eni. 
ZAkaznJk je vW; vt.dy, bel akthokol'vek obrnedltnia, bel ohľadu na uvedent lehoty D v plnom l"OlSahu wdpovedný za v�lky pripiKInt Skody vmiknult pri 
transakcikh, pri kt�cn sa poutil PIN kód kll'ty. Pokiaľ sa takto ublokovan' kana moVI nAjde, nesmie SI ďalej pou.tlvať, musi $II znchodnotr!" 
preslrihnutJm I zikaznJk je povinný vlilil' ju Eni. V pJipade, te tak neurobi, nesie wdpovednosť za v$Clky Iransakcic spojené s pripadným znartitim tejlo 
karty. 8loUci. kll'ty je spoplatncni podľ. ccnnika. 

4.10. V pJipade polkodenil k.rty je zákWlik povinný bel.odkladne o lejto skutočnosli informoval' Eni I necha!" si na vlastné nikJady vyslB\'iť novu kanu. 
�kodeM karta SI nesmíe d'alej pou.tlval' II musi sa okamtile vriti!' Eni. Pokiaľ Eni tisli opU.:ount poutitic po!kodcnej kll'ty, mi privo "anu ublokovať na 
n!klady zikamika. 

4.11 ZAkJlll1ik je povinný vritil' Ení Vktky vydant kany do 5 pracovných dni od požiadania Eni. Eni je oprivncný odobral', alebo na m\klady Ukazníka 
zablolr.oval' Ulcamikove karty ba predcMdujúceho upozornenia l' prípade, !e úkaznlk neplnl svoje pilIobIlI! povinnosli, akbo v pťipade poruknia 
zmluvnjeh podmicnolc. ZAkaznlk je wovcl'l povinný vriliť kll'tu 60 IS pracovn�h dni od skontenia jej platnoSti. V prípade, te si zikamll:: v tak�hto 
prfpllOoc:h klltU poneehi, nesie zodpovednosl' zl vkll.")' transakcie spojené s ptipa.dnjm zneulillm tejto kany • u ikody sp6sobcM aj neplatnou kll'tou. V 
takom pripade je Eni:r.trovcl'l oprivnCtlý zablokovať ne\·rit� kaJtY na n&klady z&kaznlu. 

4.12. Neoprivneni výroba, pouneflovanie a falSovanie k&riet. sú zakizané. 
4.13. Zikaznlkje poviMý poučiť drtitcrov kariet o zmluvnjdI podmienkach I voei Eni priamo a � zodpovedi za ich ponrSCnie drtitefmi kariet 
S. Transakcie 
5.1. PrcvilUkovatclia obchodných miest mOtu mať stanovme limity jednej IJlllsakcie na kartu �alilOVanej na obchodnom mieste. obchodnt miesto je opr'vnene 

transakciu odmietnuť a úkaznlk nie je oprivnený potadovať odber tovaru alebo slutieb v pripade, te hodnol. odbcllJ presahuje limit obchodntho mieSIa. 
U!taxn[k sa Ulvlnrje tdr2ať sa konania smcruj(tccho k ličc10vcmu deleniu odbcllJ na villCCm transakcii s niUou nel.limitnov. hodnotou. 

Sol. V okamihu odberu tovaru alebo slutieb je dltilef karty povinny zadal' PIN kód a podpiSII' originAl I kópiu dokladu o odbere vystaveného obsluhou na 
obchodnom mieste. Týmto dokladom drtileľ karty v mene illaznlkl poIVld�uje. te prijal lovar, fClp. slutbu uvedenli na doklade I akceptuje vSClky 
nálctitO$li I skulotl\OSli uvccknt n. doklade. Podpis 101110 dokladu dd..itc:fom kllCty sa povatuje � $lÍhJas Ukaznika s uskuloenenou transakciou 1\ potvrdenie 
ditllej sumy, ktorllz nej vznikla. V pripade poruchy zariadenia, ktori umoUluje elektmnick(J akccpt6ciu kariet vySlav! obsluha obchodného micsta náhradný 
doklad, klOfý musi liet podpisal' drtilef I obsluha obchodného miesia. Podpis8rly originAl dOkladu dostane vtdy drtiteľ kany, podpisaná k6pia ostitva na 
obchodnom mieste. 

S3. VSCtky trII1sakcie na obchodných miestach prevrW�kovaných Eni sa Uk8ll1lkovi V)"Iičlujil v mene EURO. 
SA. V�tky transakcie na obchodných miestach iných prevrWzkovateľov v Slovenskej Republike, sa úkaznlkovi vyučtuj(J v mene EURO. Tovar a slutby na týchlO 

obeholinjeh miestach odkupuje ICC, resp. Eni od prlslu�ntho otKhodného miesta, resp. jeho prev!lb.kovlteľa a nuledne ich ccnu vyUetuje úJ;azníkovi. 
S.S. Vktky trII1�cic na obchodných miestach v zahraniči sa zäk8ll1íkovi V)"Iičtujil v mene EURO po prc[)OČlIlIIlf podľ. prlslu�ntho kurzu .lVcrejneného ku d�u 

rcalizicie u.nsakcie v denn!ku Financial Times. Taklo odoberaný tovar a slutby sa predávajú zAkaznfkovi v mene ICC •• Io vo vSetkých prlpadoch, keď je IO 
privne pripuSW. V lakom prlpade ICC vystavi faktúru a inkaso pohľadAvky sa vyl.:OII' Pfosuednictvom Eni. 

S.6. V stttoc:h, kde nie je motný postup uvedený v odsc.ku S.S tohlo člrmL"lI, alebo v krajin'ch, klk sa pri u,-citom lovare alebo slu2bc uplatnuje iný postilI', SI 
oprivnenie I povinnosť inkasa prislu5nej pohľad'vky od zäkazníka prenesie z obehodlll!ho micsl.l na ICC I ďalej na Eni. V tomto prípade úkaznlk dostane 
daIIOVÝ doklad priamo na obchodnom mieste karty a inkaso pohradivky sa následne vykoná prostrednieIVom Eni. 

$.7. ICC postupuje Eni v$el1."}' priva z pohf.-ihky voei Ukaznlkovi. ktor� vznikli po dodanl tovn alebo posk}tnud slu.tieb odoberaných prustrcdnictvom kll'ty. 
V dOsledku rcalizicie postupu podľ. predchádzajúcej vety tak z.ikamik plnI svoje úv8Uy 'pojcnt S transakciou výhradne voei Eni, pokiar !cc neurtl inak. 
Ukamik berie na vcóomic posTúpCtlie priva vymáhať pohfadhl"}', laOJt vznikli v dOsledku trII1$1kcie, t ICC na Eni. 

S.I. Pripadllé rcklamkie vrW tovaru alebo slulby sa musia upilIfIovII' priamo voei obchodnbnu mieslu, na ktorom sa uskluoenila uansakcia, resp. 
u posL)1OVllera sJutby (niprIklad spoloenosti �"'rW;ujuec diarnicc. m5tne systémy, alebo tunely). Ictortho slutba bola vyu1itá prostrednJctvom kariet; Eni 
ani ICC 21 kvalitu *hto IOVIfOV alebo slutieb zákaznikovi nijako ncwdpovedaj(J. 

S.9. Obsluha nl obchodnom mieste je oprivnen' pot.adovat' overenie loto2nosti osoby, ktori kll'tu pri transakcii predIotiia. Obsluha obchodntho miesta je 
opl'vneni odobral' kW1u., poIr:iilf' kartu predložila osobl int. ako je drtiler karty, pripadne pokiar sa EeV vyLI1ac.ené na kane nezhoduje s EeV vozidla, � 
Ittod SI uslMOI!ňuje tran�eia. Obsluha nl obchodnom mieste: je oprivncni odobral' kll'tu aj v pJipadc, ak je karta zabloltovani, pokiar �lo k ukončeniu 
zmluvy, v prlpade uplynuti. platnosli kany, alebo v prlplde pontSCni. zmluvnjeh podmienok. 

5.10. lákamlk $1 Zlvlzuje dodrtiavať celkový prcdpol.:ladaný odber tovaru a slutieb (poh� hmOl)', plltbl di.lnic, loval na čerpacej stanici a pod.) zl Ullent 
obdobie uvedený v prflohe e. l k tejto zmluve (kreditný limil). V prípade prekročeni. JllCdpokladantho odberu bu pisomntho súhlasu Eni, má Eni privo 
zablokovať vSClky kll'ty vydant zákazníkovi. 

6. Ceny a divy 
6.1. likIadom vyilelovanil transakcii prOSU"edntetvom karty sú predaj� ceny obchodných miest v okamihu transakcie. 
6.2. Ukaznfkovi mMe byť na odbery rcalilOvant v sieti obchodných miesI prevädzkovaných Eni poskytnut' :ďDVa, ktorej poeialOCn' vjSka je uvedeni v prllohe 

e. I k tejto zmluve,' klori bude jednostranne aktualiwvan' Eni v úvisl05ti od obchodn�h podmienok na lrhu $ pohonnými hmOlami. Aktuálnu �ku zľavy 
je Eni povinný zAklZlllkovi OZIIhniť. 

6.3. za ďal!;ie výkony a $Iutby poskytovant v súvislosti s vydanlm a poutivanfm kariet, SI ilCtuju poplatlo:y podľa cennika. Tal10 V)"Ii�tované poplatky Eni 
vyličtuje spolu $ rransakeiami alebo samos\lllne so splatnosťou I S prarovných dni odo dfla vyUčlovani •. 

6.4. Enije  oprivncný vykonal' jednostranne zmeny unnlka, o oomje povinný Ukaznlka informovať. 

• ..... < • 



7, Platobnt podmimJcy 
7.', Vklky uansakcie sa vyUčtujUla obdobia a v tennlnoch podľa prlloh)' č. I "tejto zmlu� (ďalej len "fakluTilČnt obdobie"). Transakcie, ku ktorým Eni, mp. 

Ice dostane od obcllodnych miest podklady neskOr, než k dňu vyUčtovaní., vyúčtuje Eni, resp. Ice lf najblillom naslcdujiloom faktuflll!nom obdobi. 
7.2. Eni vždy po skončenI fakturačn�ho obdobia vyhotovI faktúru - daňový dOklad - za transakcie a spolu s prehľadom nálrupov a prislu�n)mi dokladmi za 

podobné odbefy na ostatných obchodných miestach podľa jedllOl.livých $tätov a tieto doklady po!le �Iou zikllZlllkovi. 
7,J. V prípade pJatby prevodom je Ukawlk povinný uhradiť "klky vyÍlčtované uansalccie na ilUt Eni lf lehote splatnosti uvelkncj lf prílohe č. I k tejto zmluve. 

Platba sa uskutoenl pod variabilným symbolom omačujucim čislo zikllUlika, 1a0Jt je uvedené na fakt\lIl: _ daI\Qvom doklade, pritom plsmeno .. C'" pre.:! 
5.ftIllotným člslom zálcamlka S8 \/Q variabilnom symbole neuvädla .. Pohfadévka je považovaná za uhradenú v momente priplsanill na účet Eni. 

7.4. V prlpade, te: je dohodnutý inkasný spOsob platby, budu sa platby za vyťIetovant transakcie a vktky slu2.by spojent s vydaním a pootivanlm kariel 
uskutočňovať fonnou inkasa z učtu lákazníka v prospech Eni. Silhlas S týmto postupom poskytne zákaznik vo formulári ,.potvrdenie o sprístupneni uO:tu·· 
ríadne vyplnenom zákaznikom a bankou. Ukaznlk sa zavaruje udržiavať po celý O:as lIVania pohľadávok Eni na svojom bankovom účte doslatok prostriedkov 
tak, aby mohol En; úplne a VČ8$ inkasovať vSetky splatnt sumy. Ukamfk zodpovedá za IO, te: dá wove/\ prlklll. banke, aby preplicaJa inkasné prikuy 
predtottnt Eni okamžite 8 tento príklU: neodvolá po celý čas, kYm budú trvať pohľadávky Eni ptynuce z vydania a poutívania kariet. 

7.5. V pripadc: platby inkasom sa inkllS() transakdl uskutoční po vyťIčlovanf p�dmetnej transakcie . Pohľadávka sa považuje ZIIuhnukmi priplsanlm na učet Eni. 
7.6. V prIpade �kan;a zákaznika s ubradou vyťIetovaných súm je zAkaznlk povinný uhradiť u.ok z omeSkania vo výSke 0,1 0/. z dttnej sumy za katdý del'! 

ome!kania. 
7.7. Zákaznik mA právo Il:klamovat' vyúčlonno! transakcie v lehote 20 pracovných dní od doruo!enía faktury zákazníkovi. Pokiar lak zákazník neurobí, suma 

vyirčtovanA Eni sa povahije l.II s<:hváJenú zákaznikom a na neskor!ie �ktam.cie Eni nemusí brat' ohľad. Žiadna reklamácia nezbavuje zákaznika povinnosti 
uhradiť vyťIčtovaný zAvazok. V prlpade, te Eni bude považovať takúto reklamáciu za oprAvnenu, zohľadní SIl táto skutočnosť pri nasledujúcom vyúčtovaní 
a zákazníkovi poskytne dobropis. 

8. Zabezpečenie 
8.1. Vydanie kany môte Eni podmieniť predlotením dokladu o zabezpetenl vo forme a vý$ke potadovaných Eni. Eni má privo pohdovať Ooplnenie 

p�dlotených dokladov. Zabezpečenie musí byť poskytnutt od momentu staROventho v zmluve po celu 60bu trvania zmluvy a po dobu CSte najmenej JO 
pracovných dni nasledujilcich po vrátení vktkých kariet zäkam(kom Eni. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany zäkamika dlÍva Eni právo na okamtit� 
zablokovanie vktkých kMiet na náklady zékaznlka, príp. aj pfivo na okam1itt odstúpenie od zmluvy bez toho, aby tým boli dotknuté aktkoľvek ďalSie práva 
Eni. 

8.2. Zabexpečenie mô2e mať formu: 
8.2.1. neodvolateľnej bankovej zániky prijateľnej p� Eni v dohodnutej Yý�ke, prirom oprlÍvneným (veriteľom) je Eni, 
8.2.2. hotovostnej kaucie vo �ke uvedenej v prfLohe č. I k tejto zmluve, zlottnej na učet Eni,. 
8.2.J. ručcnia Union poisťovne, Ls.pll:ukizantho ručiteľským vyI11ésenim za podmienok určených v prilohc č.1 k tejlO zmluve 
8.J. Náklady na zriadenie, udržiavanie a pripadnt doplnenie zabel.pečtnia znMa zákazník. 
8.4. VýSka zabeZpetenia musi byť po celý čas trvania zmluvy na úrovni dohodnutej v zmluve. 
8.5. Eni je oprivnený v prípade omeftania zäkaznika s úhradou svojich závAzkov podra zmluvy uspokojit' vktlcy svoje faktO vzniknutt pohľadávky voči 

zákaznikovi z poskytnuttho zabeZpečcnia a zablokovat' zákaznfkovi vSetky kany na náklady zákaznika. 
9. 
9.1. 

9.2. 
9.3. 

Doba trvania a skončenie zmluvy 
Zmluvaje platne uzavretá podpisom posledného z i1častnlkov. 
Zmluva sa uzahr.6.ra na dobu neurčitú. 
Zmluva zanikt automaticky dflom DU�nia zákaznika ako právnickej osoby, doom vyhlésenia konkurzu na majetok zákazníka, alebo doom zamietnutia 
vyf1léscnia takthoto konkurru pre nedOSlatok. majetku. 

9.4. Zmluvu mOtt ktorýkoľvek účastnik plsomne vypovedať aj bez udania dôvodov s dvojmesaenou výpovednou lehOlOll, ktora plynie od prvého dM mesiaca 
nasledujilceho po doruo!eni výpovede Ent, ak zmluvu vypovedal zákazník, alebo zákaznfkovi,.ak zmluvu vypovedali En! alebo ICC. 

9.S. Skončenie zmluvy nezbavuje zAkav1lka povinnosti vyrovnať vSetky zAvAzky vVliknult v suvislosti s vydaním a polltJvanlm kariet 
9.6. Pri skončeni zmluvy je �ík povinný zabezpečiť platnosť zabezpečenia a povolenie inkasa zo svojho učtu až do skončenia zmluvy, najmenej v.!.ak. CSte po 

dobu JO dni po vriteni karitt Eni. Ukaznlk je najneskôr v deň skonCCnia zmluvy povinny vriti!' vSetky karty Eni osobne alebo doporuCCn)"m liSIOm. Ak 
zákazník karty nevfiti, je Eni oprávnený vykonať blokáciu kariet na náklady zákamika. 

9.7. V prípade porušenia zmluvy zákazníkom je Eni oprávnený okamtite zablokovať všetky kany vydané zákaznikovi na niklady zákazníka a je oprávnený 
okam1ite od zmluvy odstilpiť. Odstilpenie je úeinnt dl'lom doručenia oznámenia o odstúpeni zákaznikovi. 

IO. ďiverečnt ustanovenia 
10.1. Zákaznlk zodpovedá za to,1c karu sa bude pou�vat', len poJ,;iar je zaručeno! vtasnt a riadne platenie vykonanych transakcii. 
10.2. Neoddeliteľnou silčast'ou tejto zmluvy je jej príloha č. I, vJetky objednávky kariet MUL nCARD zákaznika, klort boli Eni akceptované, príloha č.3 -

Administratívne klauzuly na zabezpečcnie súladu s modelom 2JI, príloha č.4 _ Identifikácia podľa Zákona č.29712008 Z.L a priloba č.5 - Protikoru�né 
právne predpisy. J>rilohu č. I k tejtO vnluve je motnt meniť !.ak, �e SIl jej text v plnom rozsahu nahradI flOvým datovaným znenim podpísaným oboma 
zmluvnými stranami, pokiaľ sa nejedná o informalJvne údaje, klon! na úklade tejto zmluvy mCTIia aj bez vOle niekto�j zo zmluvných strán; vnena takýchto 
údajov je účinl\� aj bez podpisania novtho znenia Prílohy č. I oboma zmluvnými stranami jej Olllárncnlm druhej zmluvnej strane. 

IO.). Zákllll1ikjc povinný okam!ite En; oznámit" vktky zmeny , kt� mOžu mať vplyv na poulivanic karty. 
10.4. Zäkaznik silhlasí s tým, tt Eni alebo Ice sil oprivneno! sprIstupniť tretlm osobám údaje o jeho pripadnej neschopnosti plniť závazky zo zmluvy. 
10.3. Zákazni� silhlas! s tým, 1c udaje zo zmluvy a informácie o transakciách mOtu byt" na učcly ich spracovania spristupnen� tretím osobitn. 
10.6. Zmluvu mOŽnO meniť alebo doplnať len plsomne. 
10.7. Zmluva sa riadi slovenským právom s V}'lilčcním jeho kollznych llOfiem. Účastníci sa v zm)'Sle § 262 Obchodného zákonníka dohodli, 1c závlzk:ový vzťah 

ulouný zmluvou sa riadi ustanoveniami Obchodntho zákonníka o obchodných ZIIvazkových vzťahoch, a to aj v prípade, ak zákaznik nieje podnikateľom. 
10.8. nto zmluv.je konetnou a úplnou dQhodou zmluvných strán o poutJvani kariet MULTICARD a nalu6dza vktky pripadnt predchádzajúce zmluvné vzťahy, 

dohody alebo dojednania medzi Je) i1častmknll, tykajuce sa poutwanl8 kaJlet MULTICARD 

� 
10.9 Na rozllodov31l1e akýchkoľvek sporov sOvJslactch alebo vyplývajilclch z tejto vnluvy JC oprävnený prisluSny s v lovenskej repubhke, ktorého vecni 

a miestna prislu!nosť sa určI v sulade s platnýmI predpismi Slovenskej republiky 
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Príloha č. 1 k zmluve o používaní kariet MULTICARD 

Obchodné meno a sídlo zákazníka: Technické služby mesta Zlaté Moravce 

DlC : 2020411877 
ltO: OO 587168 

Zľavy : 

Bernolákova 59, Zlaté Moravce, 953 01 

Národné ( v sieti Agip na Slovensku ) : 0,035 €/ltr s dph 

Hotovostná kaucia (čI.S.2.2.): O € na účet číslo: 2623768592/1100 
V.S. = ltO 

Vyhlásenie ručitel'a - spoločnost' Union (ČI.S.2.3.) : O € 

Fakturačné obdobie ( čl.7.1): 2x mesačne 

Splatnosť (č1.7.3) : IS dní od vystavenia faktúry 

Celkový predpokladaný odber tovarov a služieb (čl.S.IO): IO 000 € Imesiac 

PQPLATKY 

Typ slulby 

V AS služby · 3% 

Mýtne systémy·· I,SO % 

Oprava vozidla 2,50 0/. 

Poplatok za kartu O 

Servisný/systémový poplatok (čerpanie v SR a v zahraoičí) O 

• VAS (Value Added Services) službami sa rozumejú platby dial'nic, tunelov, trajektov, mostov apod., 
ktoré sú hradené priamo kartou MULTICARD . 
Všetky poplatky sa počítajú z ceny služby vrátane DPH. 

--Mýtne systémy·pod týmito službami sa rozumejú platby elektronického mýta spôsobom pre pay alebo 
post pay (predplatba alebo následná platba) napr.v Rakúsku,ČR.SR.Nemecku a pod. 
Tieto platby nie sú možné pre subjekty registrované mimo územia S��d 
V� .. !��)�.'!1!"' .. dň ... A.I:.1:.1t.(.� V Bratisl.ve dň ...... tt)N!1r .... 
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