•ZSE
Zmluva oposkytovaní služby ZSE Drive
Číslo zmluvy: ~D/~20_21~/7_73_ _ _ _~

Poskytovate!' (ďalej len „Poskytovate!"):
0padoslovenská e~ergetika,a.s., Č~lenova 6,816 47 Bratislava
ICO: 35 823 551, DIC: 2020285256, IC DPH: SK2020285256
Zapísaný vOR OS BA1,odd. Sa, vložka č. 2852/B
Vzastúpení:
Markus Kaune, predseda predstavenstva
Juraj Krajcár, člen predstavenstva

Doručovacia adresa: čulenova 6, 816 47Bratislava
Kontakt: 0800 555 800,elektromobilita@zse.sk,www.Zledrive.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0210 7012, BIC (SWIFT): SUBASKBX

Zákazník (ďalej len „Zákazník"):
Mesto Dubnica nad Váhom
Obchodné meno

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Sídlo

.
Zápis vObchodnom registri Okresného súdu

Oddiel

-

.
Vložka číslo

Vzastúpení:
Meno, priezvisko

.

Meno, priezvisko

00317209

.2021339276

SK2021339276

IČO

DIČ

IČ DPH

IBAN

uzatvárajc v1mysle § 269 ods. 2zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákcnnik vznení neskorších predpisov túto zmluvu oposkytovaní služby ZSE Drive (dalej len „Zmluva").
Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy aterminológia uvedené v tejto Zmluve sa vykladajú 2.2. Počas trvania Zmluvy môže Zákazník požiadať o vydanie dalšich Nabíjacích kariet.
v súlade sich deílniciou uvedenou v Obchodných podmienkach poskytovan·ra služby ZSE
Ich prijatie a špeciílkáciu zvoleného Programu služieb pre nové Nabí1acie karty sa
Drive (dalej len „OP"), ktorými je upravený zmluvný vzťah založený touto Zmluvou aktoré
potvrdzuje prostredníctvom nového preberacieho protokolu, ktorý v takom prípade
tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
dopiňa Prílohu č. 3. Okamihom pridelenia aaktivácie nových Kariet sa na využívanie
Služby prostredníctvom nových Kariet vzťahujú všetky dojednania a podmienky
1. Predmet Zmluvy
upravené touto Zmluvou, bez potreby uzavretia nového dodatku kZmluve.
1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovatelá:
poskytovať Zákazníkovi službu ZSE Drive (dálej len „Služba"), ktorá umožni 2.3. Karta je vlastníctvom Poskytovateľa, za všetky činnosti a operácie uskutočnené
Zákazníkovi nabíjanie elektrického vozidla v sieti verejne prístupných nabíjacích
kartou od jej prevzatia Zákazníkom až po navrátenie Poskytovatelbvi však zodpovedá
staníc Poskytovateľa, ato prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty (ďalej
Zákazník.
len „Nabíjacia karta" a/alebo „Karta"),
poskytnúť Nabíjaciu kartu Zákazníkovi saktivovaným Programom služieb pre každú III. Cena aplatobné podmienky
Nabíjaciu kartu špeciílkovanú vPrílohe č. 3,
3.1. Ceny za využívanie Služby sa uplatňujú podlá zvoleného Programu služieb pre každú
poskytnúť prístup na webovú stránku amobilnú aplikáciu Poskytovatelá, vrátane
Nabíjaciu kartu. Poskytovateľ aZákazník sa dohodli, že ceny za všetky plnenia vrámci
prístupu kinformáciám ovyužívaní Služby Zákazníkom
Služby sú uvedené v Cenníku. Sohladom na predpokladaný dlhodobejší charakter
zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, vzhľadom na zmenu cien elektriny
na trhu a na skutočnosť, že možno predpokladať postupné rozširovanie Služby, bude
záväzok Zákazníka uhradiť Poskytovateľovi cenu 1a využívanie Služby podľa platného
nevyhnutné tieto skutočnosťr premietnuť do zmluvnej ceny. Zmluvné strany sa preto
Cenníka, ktorý je Prílohou č. 2tejto Zmluvy (dalej len „Cenník").
dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený Cenník jednostranne 1meniť, a to spôsobom
upraveným vOP.
1.2. Podrobný popis Služby je uvedený v OP, ktoré sú Prílohou č. 1tejto Zmluvy. Odchylná
3.2. Záka1nik sa zaväzuje uhrádzať Poskytovatelbvi cenu za jednotlivé plnenia Služby
úprava vtejto Zmluve má prednosť pred OP.
podľa aktuálne platného Cenníka, ato na základe faktúry vystavenej Poskytovatelbm,
spôsobom upraveným vOP.
II. Poskytovanie Služby
2.1. Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy poskytne Zákazníkovi Nabíjaciu kartu, ktorá mu
umožni využívanie Služby vsieti verejne prístupných nabqacich staníc Poskytovateľa. 3.3. Faktúra je Poskytovateľom štandardne vystavovaná v elektronickej podobe
a doručovaná na e-mailovú adresu Zákazníka špecifikovanú v bode 5.4., ato do 15
Aktuálny zoznam verejne prístupných nabíjacích staníc Poskytovateľa je uvedený
(slovom: pätnástich) kalendárnych dni od skončenia kalendárneho mesiaca, vktorom
na webovom sídle www.zsedrive.sk. Nabíjacia karta je určená na identifikáciu
bola Zákazníkovi Služba, pripadne iné plnenia vzmysle Cenníka poskytnuté.
aautorizáciu Zákazníka počas využívania Služby.
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3.4. Zákazník môže Poskytovatela požiadať ovystavenie faktúry vpísomnej podobe ajej
doručenie spôsobom uvedeným vOP.
3.5.

Kontaktnou osobou za Poskytovatelá je:
Zákaznícke centrá uvedené na webovom portále www.zsedrive.sk
email: elektromobilita@zse.sk
tel.: +421 800 555 800

Splatnosť faktúry je 14 (slovom: štrnásl) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
Za deň úhrady sa považuje deň, keďbola dlžná čiastka pripísaná na účet Poskytovatela.

V. Záverečné ustanovenia
IV. Ďalšie práva apovinnosti zmluvných strán
5.1. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už včase jej uzavretia, alebo ak
4.1. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že Služba nemusí byť poskytovaná na všetkých
sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nieje tým dotknutá platnosť ostatných
verejne prístupných staniciach Poskytovatela po celú dobu platnosti tejto Zmluvy
ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia
neobmedzene, predovšetkým z dôvodu otváracích hodín objektov, v ktorých sa
Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka aostatných platných právnych predpisov
stanice nachádzajú, ztechnických dôvodov, zdôvodu zmeny právnych predpisov alebo
Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom aúčelom najbližšie obsahu aúčelu Zmluvy.
technických noriem alebo zdôvodu vyššej moci. Poskytovateľsi zároveň vyhradzuje právo
meniť štruktúru siete verejne prístupných nabijacích staníc .
5.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom úspešnej registrácie na webovom sídle www.
zsedrive.sk aúčinnosť dňom odovzdania Karty.
4.2. Zákazník je povinný pri využívani Služby postupovať podla inštrukcií umiestnených
na jednotlivých verejne prístupných nabíjacích staniciach Poskytovateľa, podla podmienok 5.3. Zmluva sa uzatvára nadobu neurčitú.
stanovených v tejto Zmluve, v OP, prípadne podlá informácii uvedených na www.
zsedrive.sk. Zákazník sa predovšetkým zaväzuje využívať Službu výlučne k nabíjaniu 5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú oznamovať všetky zmeny majúce vplyv na vzájomný
elektrického vozidla schváleného príslušným úradným postupom pre územie Slovenskej
záväzkový vzťah, najmä zmenu predmetu činnosti, obchodného názvu, sídla, bankového
republiky, vrátane príslušných úradne schválených, prípadne v návode na používanie
spojenia, návrh, resp. vyhlásenie konkurzu, likvidácie a pod., ihneď ako sa o zmene
jednotlivých nabíjacích staníc doporučených káblov a konektorov, ktorésú k nabíjaniu
dozvedeli, ato sdostatočným časovým predstihom, najneskôr do 7dní od uskutočnenia
potrebné. Zákazník sa dálej zaväzuje neuskutočňovať na verejne prístupných nabíjacích
zmeny, tak aby ktorejkolvek zmluvnej strane nevznikla škoda.
staniciach Poskytovatelá svojvoľné úpravy, nepoužívať upravené alebo necertifikované
káble, nepoužívať žiadne redukcie ani iné komponenty aani nedobíjať elektrické vozidlo, 5.5. Meniť alebo dopíňať text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
na ktorom bolo takéto svojvoľné úpravy uskutočnené.
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
4.3. Všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami vzáležitostiach týkajúcich sa tejto Zmluvy
musí byť uskutočnená v písomnej forme, pokiaľ z tejto Zmluvy alebo z OP nevyplýva 5.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každá splatnosťou originálu. Každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
niečo inéamusí byť doručená osobne alebo prostrednictvom doporučenej pošty, alebo
emailom, alebo na kontaktnú osobu oboch zmluvných strán uvedenú v tejto Zmluve.
Vakejkolvek korešpondencii sPoskytovatelbm sa Zákazník zaväzuje vždy uvádzať číslo 5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony aich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
Zmluvy.
4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami zmluvných strán počas celej doby 5.8.
trvaniaZmluvy sú:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

- Príloha č. 1: Obchodné podmienky poskytovania služby ZSE Drive - podnikateľ
- Príloha č. 2: Cenník služby ZSE Drive
- Príloha č. 3: Preberací protokol -zoznam pridelených RFID Nabíjacích kariet

Kontaktnou osobou za Zákazníka je:
Meno apriezvisko
GDPR
E-mail
GDPR
Tel

ZMLUVNf STRANY VYHLASU/Ú, že si túto Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu
porozumeli ana znak súhlasu sňou ju slobodne, vážne, dobrovolhe, surčitostbu, nie vtiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé
následkov znej vyplývajúcich.

Korešpondenčná adresa

Za Zákazníka:

Za Poskytouatela:
BRATISLAVA
Miesto

.__
15_.
07._202_1 _ _

~~'1;~~ ~11/

Dňa

Miesto

19 08

202-r

Dňa

GDPR

/uraj Krajcár, člen predstavenstva
Meno, priezvisko afunkcia
Martin Mlynarovič, vedúci úseku výstavby
,
aprevádzky e-mobility
Meno, priezvisko afunkcia

Podpis /

Meno, priezvisko afunkcia

;4

Podpis

GDPR

Podpis

Meno, priezvisko afunkcia

Podpis
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Príloha č. 3- Preberací protokol - zoznam pridelených RFID Nabíjacích kariet
Poskytovate!' spolu stouto Zmluvou Zákazníkovi odovzdáva nasledujúce RFID Nabíjacie karty:

Poradové lislo karty
l

E1Jidenlné lislo RFIO ka rty
686 063

Program slulieb

Model vozidla

EČV

ECO

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
aZákazník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje jej/ich prevzatie

lll

