
Článok 1
Vymedzenie základných pojmov

1.1. „SWAN, a.s.“ so sídlom Landererova 12, 811 09, 
Bratislava, IČO 35 680 202, zapísaná v Obchod-
nom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sa, vložka č. 2958/B (ďalej len „Podnik“) je v 
súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z.  
o elektronických komunikáciách (ďalej len 
„Zákon“) a rozsahu stanovenom príslušným 
Všeobecným povolením na poskytovanie elek-
tronických komunikačných sietí alebo elektron-
ických komunikačných služieb vydaným Úradom 
pre reg uláciu elektronických komunikácií a 
poštových služieb a individuálnymi povoleniami 
vydanými Úradom pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Li-
cencia“) oprávnený na zriaďovanie a prevádzko-
vanie verejnej elektronickej komunikačnej siete a 
na poskytovanie verejných elektronických komu-
nikačných služieb a je podnikom elektronických 
komunikácií. Podnik je oprávnený poskytovať 
elektronické komunikačné služby a elektronické 
komunikačné siete na celom území Slovenskej 
republiky. Podnik vykonáva platobné operácie 
poskytované ako doplnková služba k elektron-
ickým komunikačným službám podľa § 1 ods. 3 
písm. l) Zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných 
službách v platnom znení.

1.2.  „Zmluva“ spoločné označenie pre  zmluvu  
o poskytovaní služieb podľa § 84 Zákona alebo 
inú zmluvu uzatvorenú medzi Podnikom a Účast-
níkom, ktorej predmetom je zriadenie alebo 
poskytovanie služieb alebo predaj tovarov Účast-
níkovi. Súčasťou Zmluvy je Zhrnutie Zmluvy, In-
formácie, Všeobecné podmienky, Cenník, písom-
né a iné dodatky k Zmluve, osobitné dohody 
medzi Podnikom a Účastníkom a pokyny Podniku 
vydané v súlade s týmito Všeobecnými podmien-
kami a oznámené Účastníkovi. Ak sa v akom-
koľvek dokumente týkajúcom sa Zmluvy uvádza 
pojem Zmluva, rozumie sa ním samotná Zmluva, 
jej dodatky, jej neoddeliteľné súčasti a všetky 
prílohy, ak nie je uvedené inak.

1.3.  „Záujemca“ je fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá požiadala spôsobom podľa týchto Všeo-
becných podmienok Podnik o uzatvorenie Zmlu-
vy na poskytovanie Služby. V prípade Pred-
platenej služby je o uzavretie Zmluvy oprávnená 
požiadať aj fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň 
Aktivácie SIM karty dovŕši vek 15 rokov.

1.4.  „Účastník“ je fyzická osoba alebo právnická oso-
ba oprávnená objednávať a používať Služby Pod-

niku, ktorá je na základe Zmluvy vo vzťahu s Pod-
nikom. Účastník je koncový užívateľ, ktorý používa 
verejne dostupnú službu a túto službu ďalej ne-
poskytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje 
ďalšie služby. V prípade použitia SIM karty s ak-
tivovanou Službou za účelom vykonávania Pla-
tobných operácií sa Účastník považuje za pla-
titeľa v zmysle Zákona o platobných službách.

1.5.  „Zodpovedný zástupca Účastníka“ je osoba, 
ktorá je oprávnená konať v mene Účastníka vo 
všetkých úkonoch súvisiacich s uzatvorením Zm-
luvy, jej zmenami a vo všetkých úkonoch súvisiac-
ich s poskytovaním Služieb podľa týchto Všeo-
becných podmienok, a to na základe platných 
právnych predpisov alebo na základe osobit-
ného písomného splnomocnenia od Účastníka. 
Podpis Účastníka na plnomocenstve musí byť 
úradne overený.

1.6.  “Elektronická komunikačná sieť” (ďalej len 
“Sieť”) je sieť, ktorú tvoria prenosové systémy, 
ktoré môžu, ale nemusia byť založené na trvalej 
infraštruktúre alebo centralizovanej správe 
kapacity, prípadne prepájacie alebo smerovacie 
zariadenia a iné prostriedky, vrátane neaktívnych 
prvkov siete, prevádzkované Podnikom na 
základe Licencie, ktoré umožňujú prenos 
signálov a poskytovanie Služby v súlade s Licen-
ciou. Rozhraniami Siete sú jej koncové body, v 
ktorých sú k nej pripojení Účastníci a tiež body 
prepojenia, v ktorých je Sieť pripojená k iným 
verejným elektronickým komunikačným sieťam a 
systémom iných podnikov. Súčasťou Siete je aj 
riadiace a dohľadové stredisko Podniku (ďalej len 
“Stredisko”).

1.7.  „Služba“ alebo „Služby“ sú verejné elektron-
ické komunikačné služby pozostávajúce najmä 
zo širokopásmovej dátovej služby a hlasovej služ-
by, logicky usporiadané do jednotlivých pro-
gramov služieb (tarifných plánov) špecifiko-
vaných v Cenníku, a s nimi spojené iné doplnkové 
elektronické komunikačné a ďalšie služby. Služby 
poskytuje Podnik Účastníkovi v súlade so Všeo-
becnými podmienkami a Cenníkom za ceny uve-
dené v aktuálnom Cenníku, a to na základe Li-
cencie, Zmluvy a Všeobecných podmienok, 
prípadne osobitných dohôd. Súčasťou poskyto-
vania Služieb nie je predaj koncového telekomu-
nikačného zariadenia, ak nie je dohodnuté inak. 
Zvolené Služby poskytované prostredníctvom 
Mobilnej siete podľa Zmluvy môže Účastník 
využívať len v geografickej oblasti, v ktorej je 
podľa rozhodnutia Podniku dostupná daná Služ-
ba, pričom oblasti dostupnosti danej Služby sú 
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zverejnené na Webovej stránke (ďalej len „mapa 
pokrytia“); zmenu v dostupnosti danej Služby 
Podnik zverejní vhodným spôsobom ku dňu 
účinnosti zmeny na Webovej stránke. Vzhľadom 
na vlastnosti šírenia rádiových vĺn Podnik nega-
rantuje na  každom  mieste  geografickej oblasti 
vyznačenej v aktuálnej mape pokrytia, že (i) 
Účastník dosiahne pripojenie k Mobilnej sieti, (ii) 
rovnakú alebo  najvyššiu kvalitu a dostupnosť 
poskytovaných Služieb v rozsahu kvality a dos-
tupnosti Služieb stanovených  Podnikom, a z 
tohto dôvodu Podnik nezodpovedá za prípadné 
zhoršenie kvality prenosu signálu (napr. priepust-
nosti alebo rýchlosti prenosu dát), resp. kvality 
Služby spôsobené poveternostnými, fyzikálnymi 
a inými vplyvmi. Obmedzené pokrytie signálom 
Mobilnej služby pre poskytovanie Služieb len na 
niektoré časti územia Slovenskej republiky v roz-
sahu zverejnenej mapy pokrytia nezakladá právo 
Účastníka odstúpiť od Zmluvy.

1.8.  „Cenník“ je aktuálna tarifa Služieb Podniku, stan-
ovuje ceny a poplatky za poskytované Služby ako 
aj ďalšie podmienky poskytovania služieb Podni-
ku, za ktorých sa tieto sadzby uplatňujú. Cenník 
tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Cenník obsa-
huje podrobnosti o jednorazových, pravidelných, 
variabilných cenách, vrátane termínov zúčto-
vacích období a spôsobe úhrady cien a informá-
cie, ako si Účastník môže vyžiadať informácie  
o aktuálnych cenách a prípadných zľavách z tých-
to cien.

1.9.  „Dočasné prerušenie poskytovania Služieb“ 
je úkon Podniku, ktorý dočasne zastaví Účast-
níkovi využívanie Služieb.

1.10. „Servis“ je súhrn úkonov a činností poskyto-
vaných Podnikom za účelom odstránenia 
Poruchy. Za Servis sa považuje aj diaľkové 
odstránenie Poruchy.

1.11. „Porucha“ je stav, kedy Účastník nemôže využívať 
Službu v primeranej kvalite.

1.12 „Doba zásahu“ je doba nevyhnutná pre začatie 
odstraňovania Poruchy. Doba zásahu zahŕňa 
prípravnú fázu odstraňovania Poruchy, v ktorej 
prebieha tiež lokalizovanie a diagnostikovanie 
vzniknutej Poruchy.

1.12.  „Dohodnutá úroveň“ je garantovaný kvali-
tatívny stupeň úrovne poskytovania Služieb 
Účastníkovi na základe Zmluvy a Všeobecných 
podmienok a špecifikovaný v Cenníku.

1.13.  „Podpora“ je telefonické, elektronické alebo iné  
poskytovanie  pomoci a iných informácií, ohľadne 
poskytovania, fungovania a realizácie Služby, ak 
pomoc a informácie nemusia byť vzhľadom na 

svoju povahu poskytnuté zo strany Podniku pria-
mo na mieste.

1.14.  „Webová stránka“ je webová stránka Podniku 
www.4ka.sk.

1.15.  „Mobilná sieť“ je rádiová mobilná Sieť prevádz-
kovaná v pridelených frekvenčných pásmach 
prostredníctvom technológie LTE, GSM, GPRS, 
EDGE alebo inej technológie Podnikom alebo 
jeho zmluvným partnerom, ktorá je určená na 
poskytovanie dátových, hlasových a iných 
Služieb.

1.16. „Koncový bod siete“ je fyzické rozhranie, 
charakterizované funkčnými, mechanickými, 
elektrickými a protokolovými vlastnosťami, ktoré 
umožňuje pripojenie k Mobilnej sieti prostred-
níctvom koncového zariadenia pre účely posky-
tovania Služby. Ak ide o siete, v ktorých sa využíva 
prepájanie alebo smerovanie, je tento bod 
určený špecifickou sieťovou adresou, ku ktorej 
môže byť priradené telefónne číslo alebo iné 
označenie Účastníka.

1.17.  „SIM karta“ (Subscriber Identification Module) 
je mikroprocesorový modul zodpovedajúci 
medzinárodným technickým štandardom, ktorý 
umožňuje Účastníkovi aktívne prihlásenie sa do 
Mobilnej siete a využívanie Služieb. SIM karta 
predstavuje Koncový bod siete. SIM karta je vo 
vlastníctve Podniku a je na základe Zmluvy vždy 
Podnikom registrovaná (priradená) konkrétnemu 
Účastníkovi. Pri použití SIM karty za účelom vyko-
návania Platobných operácií sa SIM karta považu-
je za platobný prostriedok v zmysle Zákona o pla-
tobných službách. SIM kartu nie je možné 
prenajať, ani inak ju previesť na inú osobu, ani 
získať do držby od tretej osoby bez súhlasu Pod-
niku. Účastník môže SIM kartu využívať iba na účel 
a spôsobom neodporujúcim Zmluve ani ustano-
veniam všeobecne záväzných právnych pred-
pisov. Účastník ani iná osoba nie je oprávnená 
SIM kartu upravovať alebo zasahovať do nej, ani 
akýmkoľvek spôsobom kopírovať, modifikovať, 
spracovávať alebo iným spôsobom manipulovať 
s technickými údajmi obsiahnutými na SIM karte. 
Účastník zodpovedá Podniku za škody spôso-
bené v dôsledku poškodenia alebo straty SIM 
karty. Účastník berie na vedomie, že Podnik je 
oprávnený považovať volanie alebo inú komu-
nikáciu zo SIM karty pridelenej Účastníkovi za 
jednoznačný identifikátor Účastníka. Účastník  
zodpovedá za konanie tretích osôb, ktoré využili 
SIM kartu, ktorá bola pridelená Účastníkovi, ako 
aj za škodu tým spôsobenú. V prípade poškode-
nia, straty alebo odcudzenia SIM karty Podnik 
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vydá Účastníkovi na jeho žiadosť a za odplatu 
podľa Cenníka novú SIM kartu.

1.18. „eSIM“ (embedded SIM) je iná forma SIM karty 
vstavaná priamo v hardvérovom čipe Zariadenia, 
ktorý umožní nahratie eSIM profilu (profil Uží-
vateľa nahratý na eSIM), ktorý následne technicky 
umožní Užívateľovi využívať služby Podniku pros-
tredníctvom Mobilnej siete bez potreby vklada-
nia fyzickej (plastovej) SIM karty do Zariadenia. V 
prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia 
Zariadenia s eSIM Podnik vydá Účastníkovi na 
jeho žiadosť novú eSIM za podmienok uve-
dených v Cenníku. Ustanovenia týchto Všeo-
becných podmienok, ako aj iných dokumentov 
Podniku, týkajúce sa SIM karty definovanej v 
bode 1.17. týchto Všeobecných podmienok, sa 
primerane aplikujú aj na eSIM. V prípade, ak sa v 
týchto Všeobecných podmienkach, ako aj v iných 
dokumentoch Podniku, použije pojem eSIM, 
vzťahuje sa dotknuté ustanovenie iba na eSIM. 
Aby sa predišlo pochybnostiam, v prípade, ak sa 
v týchto Všeobecných podmienkach, ako aj v in-
ých dokumentoch Podniku, použije pojem eSIM, 
nevzťahuje sa takéto ustanovenie na SIM kartu.

1.19. „Aktivácia SIM karty“ je prvé pripojenie SIM 
karty k Mobilnej sieti Podniku za účelom 
sprístupnenia Služby Účastníkovi; predstavuje 
technologický, administratívny a právny pred-
poklad pre poskytovanie Služby prostredníct-
vom Mobilnej siete. V prípade špecifickej (napr. 
akciovej alebo inej časovo obmedzenej) ponuky 
Služieb je Účastník povinný požiadať o Aktiváciu 
SIM karty do stanoveného dátumu, ktorý je uve-
dený na obale SIM karty alebo vyplýva z iných 
pokynov Podniku. Aktiváciu SIM karty určenej na 
poskytovanie Predplatenej služby vykoná Podnik 
najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od 
odovzdania SIM karty Účastníkovi. Za aktiváciu 
eSIM v zmysle tohto bodu sa považuje (i) naskeno-
vanie QR kódu obsahujúceho údaje eSIM posky-
tnutého Podnikom Účastníkovi, a to Účastníkom 
do svojho Zariadenia a súčasne (ii) prihlásenie 
Účastníka do Mobilnej siete.

1.20. „Predajné miesto“ je obchodný priestor,  
v ktorom Podnik alebo jeho zmluvný partner 
ponúka poskytovanie Služieb.

1.21. „Predplatená služba“ je Služba, ktorej cenu 
Účastník uhrádza prostredníctvom kúpy Kreditu 
a jeho následného čerpania.

1.22.  „Kredit“ je vopred zaplatená cena Predplatenej 
služby, do hodnoty ktorej je možné čerpať Pred-
platenú službu v súlade s Cenníkom. Kredit slúži 
aj na vykonávanie Platobných operácií v zmysle 

Zákona o platobných službách, ak Podnik v Cen-
níku alebo pokynoch na Webovej stránke neurčí 
inak. Formy a spôsob dobíjania (navyšovania) 
Kreditu stanovuje Podnik, pričom Podnik môže (i) 
stanoviť, že Kredit dobitý (navýšený) v určitej 
forme alebo určitým spôsobom je možné využiť 
iba na úhradu niektorých Služieb, (ii) vylúčiť využi-
tie Kreditu dobitého (navýšeného) určitou for-
mou na zaplatenie ceny niektorých Služieb, 
napríklad na vykonávanie Platobných operácií.

1.23. „Vyhláška“ je Vyhláška Úradu pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb 
č. 431/2022 Z.z. o podrobnostiach prenositeľno-
sti  čísla, resp. iný všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý ju nahradí.

1.24. „Prenášané číslo“ je telefónne číslo sekundárne 
pridelené príslušným Odovzdávajúcim podni-
kom Účastníkovi na základe zmluvy o poskyto-
vaní služieb, o ktorého prenesenie k Prijímajúce-
mu podniku Účastník požiadal, a ktoré je 
predmetom povinnosti prenositeľnosti čísla 
podľa Vyhlášky a týchto Všeobecných podmien-
ok.

1.25. „Prijímajúci podnik“ je podnik poskytujúci v 
súlade so Zákonom mobilnú verejne dostupnú 
interpersonálnu komunikačnú službu založenú 
na číslach v Slovenskej republike, s ktorým účast-
ník iného podniku poskytujúceho mobilnú  
verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú 
službu založenú na číslach v Slovenskej republike 
uzatvoril zmluvu o prenesení čísla. V prípade 
prenášania čísla k Podniku podľa bodu 2. 4. tých-
to Všeobecných podmienok je Prijímajúcim pod-
nikom Podnik. V prípade procesu prenášania čís-
la od Podniku podľa bodu 2.11. týchto 
Všeobecných podmien ok je Prijímajúcim podni-
kom podnik, s ktorým Účastník uzavrel zmluvu 
o prenesení čísla od Podniku.

1.26. „Odovzdávajúci podnik“ je podnik poskytujúci 
v súlade so Zákonom mobilnú verejne dostupnú 
interpersonálnu komunikačnú službu založenú 
na číslach v Slovenskej republike, ktorého Účast-
ník prostredníctvom Prijímajúceho podniku 
požiadal o prenesenie čísla prideleného Účast-
níkovi na základe zmluvy o poskytovaní služieb 
týmto podnikom k inému podniku posky-
tujúcemu mobilnú verejne dostupnú interper-
sonálnu komunikačnú službu založenú na číslach.

 prípade prenášania čísla k Podniku podľa bodu 
2. 4. týchto Všeobecných podmienok je Odovzdá-
vajúcim podnikom podnik poskytujúci mobilnú 
verejne dostupnú interpersonálnu komunikačnú 
službu založenú na číslach, ktorého Účastník po-
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dal u Podniku žiadosť o prenesenie čísla k Podni-
ku. V prípade procesu prenášania čísla od Podni-
ku podľa bodu 2. 11. týchto Všeobecných 
podmien ok je Odovzdávajúcim podnikom Pod-
nik.

1.27. „Žiadateľ“ je osoba, ktorá požaduje prenesenie 
jedného alebo viacerých Prenášaných čísel  
k Podniku od iného podniku poskytujúceho mo-
bilnú verejne dostupnú interpersonálnu komu-
nikačnú službu založenú na číslach v Slovenskej 
republike alebo prenesenie jedného alebo via-
cerých Prenášaných čísel od Podniku k inému 
podniku poskytujúcemu mobilnú verejne dos-
tupnú interpersonálnu komunikačnú službu 
založenú na číslach v Slovenskej republike. 

1.28. „Medzinárodný roaming“ je na zmluvnom 
základe realizované poskytovanie Služieb Účast-
níkom v elektronickej komunikačnej sieti zah-
raničného podniku elektronických komunikácií   
v  rozsahu a spôsobom uvedenom v týchto Všeo-
becných podmienkach a Cenníku.

1.29.  „Platiteľ“ je iná osoba ako Účastník, ktorá udelila 
Podniku súhlas na inkaso (tzv. mandát), na základe 
ktorého je Podnik oprávnený zasielať banke Pla-
titeľa výzvy na odpísanie dlžnej sumy za účelom 
úhrady faktúr Účastníka.

1.30. „Platobná operácia“ je platobná operácia  
v zmysle § 2 ods. 2 Zákona o platobných službách.

1.31.  „Platobná služba“ zámerne vynechané.
1.32. „Platobný príkaz“ je pokyn Účastníka vo forme 

odoslania SMS zo SIM karty v tvare určenom Pod-
nikom na číslo uvedené v Cenníku za účelom re-
alizácie Platobnej operácie.

1.33. „Zákon  o  platobných  službách“   je  zákon  
č. 492/2009 Z. z.o platobných službách v znení 
neskorších predpisov.

1.34. „Moja zóna“ je zákaznícke webové rozhranie 
Podniku umiestnené na Webovej stránke, 
umožňujúce Účastníkovi na základe registrácie  
v elektronickej forme vzdialene riadiť a využívať 
Služby v rozsahu a spôsobom určeným Podni-
kom. Podmienky registrácie a používania Mojej 
zóny sú zverejnené na Webovej stránke. Moja 
zona je dostupná aj prostredníctvom mobilnej 
aplikácie Moja 4ka.

1.35. „Zariadenie“ je mobilný telefón, tablet, hodinky, 
resp. akékoľvek koncové zariadenie, ktoré po 
vložení aktivovanej SIM karty alebo nahratí eSIM 
do Zariadenia umožňuje komunikáciu a je učené 
na prístup na koncové body Mobilnej siete.

1.36. „Zhrnutie Zmluvy” je dokument v zmysle § 84 
ods. 8 Zákona.

1.37. „Informácie” sú informácie podľa § 84 ods. 3 

Zákona.
1.38. „Obsah uzavretej Zmluvy” je dokument podľa § 

84 ods. 2 Zákona a v prípade, že s Zmluva uzat-
vára v písomnej forme, za Obsah uzavretej Zmlu-
vy sa považuje samotná Zmluva.

1.39. „Trvanlivý nosič” je podľa § 2 ods. 7 zákona č. 
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji 
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zm-
luvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov taký 
prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo 
predávajúcemu uchovať jemu adresované in-
formácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v 
budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce 
účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezme-
nené reprodukovanie uložených informácií, na-
jmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová 
karta, pevný disk počítača.

1.40. „Spotrebiteľ” je fyzická osoba, ktorá pri uzat-
váraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu 
svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo 
povolania.

1.41. „Mikropodnik” je podnikateľ, ktorý zamestnáva 
menej ako desať osôb v pracovnom pomere ale-
bo v obdobnom pomere a ktorého ročný obrat 
alebo ročná bilančná suma je najviac jeden 
milión eur; pri určení počtu zamestnancov, 
ročného obratu a ročnej bilančnej sumy sa postu-
puje podľa osobitného predpisu.

1.42. „Malý podnik” je podnikateľ, ktorý zamestnáva 
menej ako dvadsať osôb v pracovnom pomere 
alebo v obdobnom pomere a ktorého ročný 
obrat alebo ročná bilančná suma je najviac dva 
milióny eur; pri určení počtu zamestnancov, 
ročného obratu a ročnej bilančnej sumy sa postu-
puje podľa osobitného predpisu.

1.43. „Nezisková organizácia” je je právnická osoba 
založená podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o nezis-
kových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby, ktorá poskytuje všeobecne 
prospešné služby za vopred určených a pre všet-
kých používateľov rovnakých podmienok a ktorej 
zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, 
členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí 
použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeo-
becne prospešných služieb.

Článok 2 
Špecifikácia Služby

2.1.  Účastník je oprávnený v rámci dohodnutých 
Služieb využívať službu Medzinárodný roaming 
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poskytovanú Podnikom, a to v rozsahu a spôs-
obom uvedenom v týchto Všeobecných pod-
mienkach a Cenníku. Podnik má právo (i) poža-
dovať od Účastníka zaplatenie primeranej 
peňažnej zábezpeky (napr. aj vo forme rezervácie 
časti Kreditu na SIM karte) pred aktiváciou služby 
Medzinárodný roaming alebo počas využívania 
tejto služby, a (ii) obmedziť dostupnosť služby 
Medzinárodný roaming pre jeden alebo iba niek-
toré programy služieb (tarifné plány) špecifiko-
vané v Cenníku. Až do splnenia záväzku Účastní-
ka zaplatiť požadovanú zábezpeku nie je Podnik 
povinný aktivovať alebo poskytovať službu Medz-
inárodný roaming. Zábezpeka slúži na zabez-
pečenie budúcich pohľadávok Podniku voči 
Účastníkovi na zaplatenie cien za využívanie služ-
by Medzinárodný roaming v súlade s platným 
Cenníkom, ako aj na zaplatenie akýchkoľvek in-
ých splatných záväzkov Účastníka voči Podniku. 
Ak Účastník riadne a včas nesplní svoj splatný 
záväzok voči Podniku, je Podnik oprávnený us-
pokojiť svoje splatné pohľadávky voči Účastníkovi 
z poskytnutej zábezpeky. Ak Podnik využije 
zábezpeku alebo jej časť na úhradu splatných 
pohľadávok voči Účastníkovi, až do doplnenia 
zábezpeky do pôvodnej výšky nie je Podnik po-
vinný Účastníkovi poskytovať službu Medzinárod-
ný roaming. Poskytnutú zábezpeku Podnik vráti 
Účastníkovi najneskôr do troch (3) mesiacov odo 
dňa ukončenia Zmluvy alebo zrušenia služby 
Medzinárodný roaming, pokiaľ ju Podnik dovt-
edy nevyužil v súlade s týmito Všeobecnými pod-
mienkami.

2.2.  Za Služby poskytované na základe Medzinárod-
ného roamingu v sieti zahraničného podniku 
elektronických komunikácií sa Účastník zaväzuje 
platiť podniku sumy vyúčtované podľa týchto 
Všeobecných podmienok a platného Cenníka. 
Účastník môže v sieti zahraničného podniku elek-
tronických komunikácií alebo pri komunikácii  
s iným Účastníkom, ktorý je prihlásený v jeho  
sieti, využívať len Služby povolené Podnikom  
a príslušným zahraničným podnikom. Za poplat-
ky vyvolané nevhodným nastavením Služieb 
počas užívania služby Medzinárodného roamin-
gu zodpovedá výlučne Účastník (vrátane poplat-
kov za využitie verejných elektronických komu-
nikačných sietí prevádzkovaných zahraničnými 
podnikmi elektronických komunikácií s presa-
hom do pohraničných oblastí Slovenskej repub-
liky). Podnik nezodpovedá za kvalitu prenosu 
signálu a kvalitu poskytovaných služieb zah-
raničného operátora, v sieti ktorého Účastník 

prostredníctvom Medzinárodného roamingu 
využíva služby elektronických komunikácií.

2.3.  Podnik zabezpečuje prenositeľnosť čísla na 
základe príslušných ustanovení Zákona a Vy-
hlášky v rozsahu a spôsobom podľa týchto  
Všeobecných podmienok (ďalej len ako  
„Prenositeľnosť čísla“).

2.4.  O prenesenie čísla prideleného Žiadateľovi iným 
podnikom poskytujúcim mobilnú verejne dos-
tupnú interpersonálnu komunikačnú službu 
založenú na číslach  k Podniku môže Žiadateľ 
písomne požiadať výlučne Podnik podaním 
žiadosti o prenesenie čísla k Podniku doručenej 
Podniku prostredníctvom Predajného miesta ale-
bo inak podľa pokynov Podniku uvedených na-
jmä na Webovej stránke alebo v Cenníku (ďalej 
len ako „Žiadosť PP“). Žiadateľ berie na vedomie 
a súhlasí s tým, že každé Prenášané číslo je možné 
prideliť len k takej SIM karte, o ktorej aktiváciu Žia-
dateľ požiadal súčasne s podaním Žiadosti PP, ak 
nie je v podmienkach konkrétnej ponuky Podni-
ku výslovne uvedené inak.

2.5.   Ak sú splnené podmienky a náležitosti uvedené 
v Zákone, Vyhláške a týchto Všeobecných pod-
mienkach, uzatvorí po podaní Žiadosti PP Podnik 
so Žiadateľom Zmluvu vo vzťahu k Prenášaným 
číslam obsiahnutým v Žiadosti, ak nie je dohod-
nuté inak.

2.6.  Podaním Žiadosti PP udeľuje Žiadateľ Podniku 
súhlas na to, aby všetky Prenášané čísla pre-
nesené na základe Žiadosti PP k Podniku v pozícii 
Prijímajúceho podniku boli poskytnuté Podni-
kom iným podnikom poskytujúcim verejne dos-
tupnú interpersonálnu komunikačnú službu 
založenú na číslach v Slovenskej republike a to 
vždy výlučne na účel identifikácie siete Podniku 
ako cieľovej siete, a to aj ak tieto čísla nie sú na 
žiadosť Účastníka zverejnené v telefónnom 
zozname Podniku podľa Zákona.

2.7.  Žiadateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak
a)  Odovzdávajúci podnik odmietne prenese-

nie niektorého z Prenášaných čísel uve-
dených v Žiadosti PP a túto skutočnosť Pod-
niku spôsobom dohodnutým medzi 
Podnikom a Odovzdávajúcim podnikom 
oznámi v lehote do dvoch (2) pracovných 
dní od doručenia Žiadosti Podniku, alebo

b)  Odovzdávajúci podnik v tej istej lehote  
k preneseniu niektorého z Prenášaných čísel 
uvedených v Žiadosti nepotvrdí Podniku a 
Žiadateľovi, že neexistujú dôvody na jej 
odmietnutie, Podnik proces prenesenia dot-
knutého Prenášaného čísla uvedeného v 
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Žiadosti zastaví ku dňu doručenia oznáme-
nia Odovzdávajúcim podnikom, resp. uply-
nutím posledného dňa lehoty v prípade, keď 
príslušný Odovzdávajúci podnik nepotvrdí 
Podniku a Žiadateľovi, že neexistujú dôvody 
na odmietnutie Žiadosti.

2.8.  Žiadateľ ďalej berie na vedomie a súhlasí s tým, 
že ak uzavrel s Podnikom v rámci procesu preno-
su čísla k Podniku Zmluvu, pri ktorej Podnik 
pôvodne pridelil Žiadateľovi ako Účastníkovi  
k tejto Zmluve číslo z vlastného číselného rozsa-
hu a zároveň sa prenesenie Prenášaného čísla  
k Podniku neuskutočnilo z dôvodov na strane 
Odovzdávajúceho podniku alebo na strane Žia-
dateľa, budú práva a povinnosti Podniku a Žia-
dateľa ako Účastníka z takejto Zmluvy  
riadne trvať po celú dobu trvania Zmluvy s číslom 
prideleným Podnikom z vlastnej číselnej množiny.

2.9. Žiadateľ je oprávnený zrušiť prenesenie 
Prenášaného čísla k Podniku prejavom vôle 
doručeným Podniku alebo príslušnému 
Odovzdávajúcemu podniku najneskôr v lehote 
do nadobudnutia účinnosti zmluvy o prenesení 
čísla. Na úkon Žiadateľa smerujúci k zrušeniu pre-
nesenia niektorého z Prenášaných čísel urobený 
neskôr Podnik ani iné dotknuté podniky nie sú 
povinné prihliadať.

2.10.  Zmluva o prenesení čísla v zmysle Vyhlášky na-
dobudne účinnosť potom, ako Odovzdávajúci 
podnik potvrdí Prijímajúcemu podniku a Žia-
dateľovi, že neexistujú dôvody na odmietnutie 
žiadosti, najskôr druhý pracovný deň po podaní 
Žiadosti PP, ak sa Žiadateľ s Prijímajúcim podni-
kom nedohodnú na neskoršom termíne. Podnik 
za predpokladu poskytnutia náležitej súčinnosti 
zo strany Odovzdávajúceho podniku ukončí 
technické prenesenie a aktiváciu Prenášaných čí-
sel najneskôr do jedného (1) pracovného dňa po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy o prenesení čísla v 
zmysle Vyhlášky, ak sa Žiadateľ s Prijímajúcim 
podnikom nedohodnú na neskoršom termíne. 
Žiadateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Pod-
nik vykoná Aktiváciu SIM karty a začne Žiadateľovi 
vo vzťahu k Prenášanému číslu poskytovať Služby 
prostredníctvom príslušnej SIM karty najskôr 
dňom realizácie technického prenesenia 
Prenášaného čísla od Odovzdávajúceho podni-
ku, ak nie je so Žiadateľom výslovne dohodnuté 
inak. Podnik oznámi Žiadateľovi deň realizácie 
technického prenesenia čísla najneskôr v deň 
predchádzajúci dňu realizácie technického pre-
nesenia čísla, a to najmä formou SMS správy 
odoslanej na Prenášané číslo. Podnik sa môže so 

Žiadateľom dohodnúť na neskoršej účinnosti zm-
luvy o prenesení čísla.

2.11.  O prenesenie čísla sekundárne prideleného 
Podnikom Účastníkovi k Prijímajúcemu podniku 
môže Účastník požiadať príslušný Prijímajúci 
podnik spôsobom podľa pokynov Prijímajúceho 
podniku (ďalej len ako „Žiadosť OP“); doručená 
Žiadosť OP predstavuje zároveň návrh dohody 
na ukončenie Zmluvy, na základe ktorej je 
Prenášané číslo Účastníkovi pridelené (ďalej len 
ako „Dotknutá zmluva“), adresovanej Účastníkom 
Podniku. Podnik v lehote do dvoch (2) pracovných 
dní odo dňa doručenia žiadosti OP od Prijíma-
júceho podniku Žiadosť OP overí a a) Prijímajúce-
mu podniku a Účastníkovi oprávnenosť podania 
Žiadosti OP potvrdí a zároveň Účastníkovi oznámi 
podmienky ukončenia Dotknutej zmluvy, alebo 
b) Žiadosť OP odmietne alebo c) informuje Pri-
jímajúci podnik, že prenesenie čísla nie je usku-
točniteľné v určenom termíne zo závažného pro-
cesného dôvodu v zmysle (§ 6, odseku (8) 
Vyhlášky. .

2.12. Podnik ako Odovzdávajúci podnik prenesenie 
Prenášaných čísel uvedených v Žiadosti OP 
odmietne z dôvodov uvedených vo Vyhláške. t.j. 
ak a) Účastník v Žiadosti OP nepožiadal o pre-
nesenie všetkých čísel patriacich v čase doruče-
nia Žiadosti OP Podniku do príslušnej skupiny 
skupinových účastníckych čísel (§ 3 ods. 5 Vy-
hlášky), b) Účastník v Žiadosti OP nepožiadal o 
prenesenie všetkých čísel pridelených mu  
v čase doručenia Žiadosti OP Podniku vo vzťahu 
k jednej SIM karte (§ 3 ods. 5 Vyhlášky), c) pre 
Prenášané číslo prebieha skôr začatý proces 
prenášania čísla (§ 3 ods. 9 Vyhlášky),  
d) Prenášané číslo nepatrí do rozsahu prenos-
iteľných čísel stanovených Vyhláškou (§ 4 Vy-
hlášky), e) Prenášané číslo nebolo Účastníkovi 
Podnikom pridelené na užívanie (§ 6 ods. 9 Vy-
hlášky), f) pre niektoré z Prenášaných čísel sú 
splnené dôvody na odmietnutie uzavretia Zmlu-
vy podľa § 86 ods. 1 písm. c) Zákona (§ 6 ods. 6 
Vyhlášky), g) prenesenie niektorého z Prenášaných 
čísel je v rozpore s Vyhláškou (§ 6 ods. 9 Vyhlášky). 
Ak Podnik prenesenie Prenášaných čísel obsi-
ahnutých v jednej Žiadosti OP odmietne, Účast-
ník môže pokračovať v prenášaní ktoréhokoľvek z 
Prenášaných čísel výlučne na základe novej 
Žiadosti OP doručenej príslušnému Prijímajúce-
mu podniku.

2.13.  Ak Podnik akceptuje návrh Účastníka na ukonče-
nie Dotknutej zmluvy  vo  vzťahu   k   Prenášaným 
číslam na základe  Žiadosti  OP, považuje sa Dot-



knutá zmluva za ukončenú dohodou Účastníka a 
Podniku účinnou dňom technického prenesenia 
príslušného Prenášaného čísla medzi Podnikom 
a príslušným Prijímajúcim podnikom.

2.14. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že  
v období odo dňa doručenia Žiadosti OP Podni-
ku do dňa technického prenesenia Prenášaného 
čísla, resp. do dňa odmietnutia prenesenia čísla 
Podnikom, nie je Účastník oprávnený realizovať 
niektoré z práv Účastníka uvedených v týchto 
Všeobecných podmienkach alebo také zmeny 
Služieb, ktorých obsah je v rozpore s obsahom 
Žiadosti OP, napr. požiadať o zmenu Prenášaného 
čísla na iné telefónne číslo alebo o dočasné pre-
rušenie poskytovania Služieb vo vzťahu  
k Prenášanému číslu.

2.15. V prípade ak Odovzdávajúci podnik informuje 
Podnik, že prenesenie čísla nie je uskutočniteľné 
v určenom termíne zo závažného procesného 
dôvodu v zmysle §6, odseku (8) Vyhlášky a Účast-
ník neudelil Podniku iný pokyn, Podnik je 
oprávnený stanoviť nový dátum aktivácie služieb 
v sieti Prijímajúceho podniku na nový  termín po 
zániku závažného procesného dôvodu, najviac 
však v rozsahu troch pracovných dní nasledu-
júcich po prijatí informácie Prijímajúcim podni-
kom o zániku závažného procesného dôvodu, 
pričom Podnik informuje o tomto dátume Účast-
níka a lehoty súvisiace s prenesením čísla sa pri-
merane predlžujú bez toho, aby sa považovali za 
oneskorené ukončenie procesu prenosu čísla.

2.16. Ak pri prenášaní čísla dôjde k neúspešnej ak-
tivácii čísla Prijímajúcim podnikom, Prijímajúci 
podnik prenesie prenášané číslo späť Odovzdá-
vajúcemu podniku a Odovzdávajúci podnik 
opätovne aktivuje číslo Účastníkovi, pričom mu 
poskytne pôvodné služby za rovnakých podmie-
nok až do času úspešnej aktivácie čísla Prijíma-
júcim podnikom. Po neúspešnej aktivácii 
prenášaného čísla Prijímajúci podnik uskutoční 
bezodkladne novú aktiváciu prenášaného čísla. 
Opätovná aktivácia čísla sa pri neúspešnej ak-
tivácii čísla Prijímajúcim podnikom nevzťahuje na 
prípad, ak dochádza k prenosu čísla potom, ako 
je ukončená zmluva o poskytovaní služieb medzi 
Účastníkom a Odovzdávajúcim podnikom. Pri-
jímajúci podnik informuje Účastníka o ďalšom 
postupe po neúspešnej aktivácii.

2.17. Účastník je oprávnený preniesť si číslo používané 
na základe zmluvy s Odovzdávajúcim podnikom 
k inému podniku v lehote najmenej po dobu jed-
ného mesiaca od dátumu ukončenia tejto zmlu-
vy, ak sa účastník tohto práva preukázateľne 

nevzdal. Ak je v zmluve o poskytovaní služby 
medzi Odovzdávajúcim podnikom a Účastníkom 
dohodnutá dlhšia lehota, platí dohodnutá leho-
ta, ktorá však nesmie byť dlhšia ako dva mesiace. 

2.18. Parametre pripojenia do siete pri službe prenosu 
dát poskytovanej Podnikom na území Slovenskej 
republiky sú nasledovné:
-  Maximálna prenosová rýchlosť v sieti 5G 

smerom k užívateľovi 540 Mbit/s
-  Maximálna prenosová rýchlosť v sieti 5G 

smerom od užívateľa 30 Mbit/s
-  Maximálna prenosová rýchlosť v sieti 4G 

smerom k užívateľovi 73 Mbit/s,
-  Maximálna prenosová rýchlosť v sieti 4G 

smerom od užívateľa 25 Mbit/s,
-  Maximálna prenosová rýchlosť v sieti 3G 

smerom k užívateľovi 42 Mbit/s,
-  Maximálna prenosová rýchlosť v sieti 3G 

smerom od užívateľa 5,75 Mbit/s,
-  Maximálna prenosová rýchlosť v sieti 2G 

smerom k užívateľovi 260 kbit/s,
-  Maximálna prenosová rýchlosť v sieti 2G 

smerom od užívateľa 120 kbit/s,
-  Odhadovaná maximálna rýchlosť v sieti 5G 

smerom k užívateľovi 300 Mbit/s
-  Odhadovaná maximálna rýchlosť v sieti 5G 

smerom od užívateľa 20 Mbit/s
-  Odhadovaná maximálna rýchlosť v sieti 

4G smerom k užívateľovi 50 Mbit/s,
-  Odhadovaná maximálna rýchlosť v sieti 

4G smerom od užívateľa 10 Mbit/s,
-  Odhadovaná maximálna rýchlosť v sieti 

3Gsmerom k užívateľovi 20Mbit/s, po do- 
siahnutí preneseného objemu dát 20 GB  
v zúčtovacom období klesne rýchlosť  
na 256 kbit/s,

-  Odhadovaná maximálna rýchlosť v sieti 
3G smerom od užívateľa1,5Mbit/s, po do- 
siahnutí preneseného objemu dát 20 GB  
v zúčtovacom období klesne rýchlosť  
na 256 kbit/s,

-  Odhadovaná maximálna rýchlosť v sieti 
2G smerom k užívateľovi 192 kbit/s,

-   Odhadovaná maximálna rýchlosť v sieti 
2G smerom od užívateľa 96 kbit/s,

pričom platí, že: 
(a)  Maximálna prenosová rýchlosť je teo-

reticky dosiahnuteľná rýchlosť v  Mobilnej 
5G, 4G, 3G alebo 2G sieti Podniku, ktorej do-
siahnutie  umožňuje   technológia   mobilnej    
siete. Dosiahnutie tejto rýchlosti v Mobilnej 
sieti Podnik koncovým užívateľom negaran-
tuje.
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(b)  Odhadovaná maximálna rýchlosť je reálne 
dosiahnuteľná rýchlosť v skutočných uží-
vateľských podmienkach. Táto je zároveň 
proklamovanou rýchlosťou sťahovania a 
odosielania dát v rámci služieb prístupu k in-
ternetu (prenos dát). Obmedzenie rýchlosti v 
sieti 3G po prenesení vyššie uvedeného ob-
jemu dát spôsobí zvýšenie časovej odozvy 
niektorých aplikácií a môže obmedziť kvalitu 
a funkčnosť aplikácií vyžadujúcich pre svoje 
fungovanie širokopásmové pripojenie do in-
ternetu.

Článok 3
Práva a povinnosti Podniku

3.1.    Podnik je povinný:
a)  uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom  

o poskytovanie verejnej služby, ak nie je 
dôvod na jej odmietnutie podľa bodu 3. 2. 
písm. c) tohto článku,

b)  predkladať Účastníkovi prehľadné a zrozu-
miteľné vyúčtovanie služieb, ak z povahy 
Služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je po-
trebné; ak nie je medzi Podnikom a Účastní-
kom výslovne dohodnuté inak, vzhľadom na 
osobitnú povahu úhrady ceny za poskytnuté 
Predplatené služby nevystavuje Podnik 
Účastníkovi v prípade Predplatenej služby 
pravidelné ani jednorazové vyúčtovanie 
Služieb,

c)  pri uzatvorení Zmluvy a pred Aktiváciou SIM 
karty získavať a overovať údaje Účastníka vrá-
tane Účastníka používajúceho Predplatené 
služby Podniku a viesť evidenciu týchto úda-
jov v rozsahu podľa § 110 ods. 2 písm. a) 
Zákona,

d)  pokiaľ je to technicky možné, zablokovať na 
žiadosť Účastníka na jeho náklady prístup  
k elektronickej komunikačnej službe, ktorej 
obsah môže ohroziť mravnú výchovu 
mládeže,

e)  poskytovať služby špecifikované a dohod-
nuté Zmluvou,

f)  udržiavať technické Zariadenia siete Podniku 
v takom technickom stave, aby bola dosaho-
vaná obvyklá kvalita služieb stanovená 
príslušnými technickými normami, pričom 
Účastník berie na vedomie, že kvalita služieb 
je závislá aj od technických zariadení iných 
podnikov,

g)  informovať Účastníka o zmenách ovplyvňu-
júcich ním využívané Služby,

h)  realizovať zmeny Zmluvy a ďalšie zmeny,  
o ktoré Účastník požiadal spôsobom podľa 
Všeobecných podmienok, a to v rámci svo-
jich technických a kapacitných možností,

i)  oznámiť každú zmenu zmluvných podmien-
ok Účastníkovi na Trvanlivom nosiči, jasným a 
zrozumiteľným spôsobom, aspoň mesiac vo-
pred a zároveň ho informovať o práve na 
odstúpenie od zmluvy podľa článku 12. bod 
12.3. písm. a) Všeobecných podmienok. 
Splnením povinnosti podľa tohto ustanove-
nia je aj oznámenie podstatnej zmeny SMS 
správou s informáciou, kde Účastník nájde 
informácie o zmene zmluvných podmienok 
v prípadoch, ak je to odôvodnené.

j)   zabezpečovať aj ďalšie povinnosti, ak tak 
ustanoví Zákon a/alebo všeobecne záväzné 
predpisy vydané Úradom  pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových 
služieb.

3.2.  Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných 
podmienkach má Podnik právo najmä:
a)  na zaplatenie ceny poskytnutých Služieb 

Účastníkom podľa Všeobecných podmien-
ok, Cenníka a Zmluvy, ak jej vyúčtovanie 
doručil Podnik Účastníkovi najneskôr do 
troch mesiacov od posledného dňa zúčtova-
cieho obdobia; to neplatí pri vyúčtovaní 
Predplatených služieb,

b)  na náhradu škody spôsobenej na Sieti a na 
telekomunikačnom alebo inom technickom 
zariadení vo vlastníctve Podniku,

c)  odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak:
1. poskytovanie verejnej služby na požado-

vanom mieste alebo v požadovanom roz-
sahu je technicky neuskutočniteľné okrem 
poskytovania univerzálnej služby podľa § 
96 ods. 2 písm. a) Zákona alebo by bolo 
možné len s vynaložením neprimerane 
vysokých nákladov,

2. Záujemca o ňu nedáva záruku, že bude 
dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom 
Podniku alebo iného podniku alebo niek-
torý z týchto podnikov už predtým 
odstúpil od Zmluvy s ním, alebo vypove-
dal s ním Zmluvu, alebo sa nachádza v 
zozname dlžníkov podľa osobitného 
predpisu,

3. Záujemca nesúhlasí s podmienkami  
Zmluvy.

d)  dočasne prerušiť alebo obmedziť poskyto-
vanie Služby z dôvodu:

1.  zneužívania Služby, a/alebo porušenia 

8

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE VEREJNÝCH MOBILNÝCH 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI

SWAN, A.S. A PODMIENKY VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH OPERÁCII
(ďalej len „Všeobecné podmienky“) vydané v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 492/2009 Z. z. 
o poskytovaní platobných služieb v znení neskorších predpisov

SWAN_VP_v032023



Zákona o platobných službách, a to až do 
odstránenia zneužívania alebo porušenia 
alebo vykonania technických opatrení 
zamedzujúcich ďalšiemu zneužívaniu ale-
bo porušovaniu, pričom za zneužívanie 
Služieb sa považuje najmä, ak:

i.  sa dodatočne po uzavretí Zmluvy preukáže, 
že Účastník je dlžníkom telekomunikačného 
podniku,

ii.  Účastník použije Služby poskytované podľa 
Zmluvy na podporu, vytvorenie možnosti, 
alebo zapojenie sa do akejkoľvek nezákon-
nej alebo nevhodnej aktivity, t. j. aktivity v roz-
pore s dobrými mravmi alebo pravidlami 
slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, 
obťažujúcej alebo zlomyseľnej komunikácie, 
alebo na šírenie poplašnej správy alebo 
výhražných informácií,

iii.  Účastník použije Služby poskytované podľa 
Zmluvy na narušenie Siete, vrátane 
akéhokoľvek pokusu o získanie neo-
právneného prístupu k Službám alebo  
k Sieti,

iv.  Účastník sa pokúsi o preťaženie Siete akým-
koľvek spôsobom, alebo uskutoční čo i len 
pokus namierený proti integrite Siete,

v.  Účastník sprostredkuje Služby tretím  
osobám bez predchádzajúcej písomnej do-
hody s Podnikom,

vi.  Účastník zasiela nevyžiadanú elektronickú 
poštu (podľa Zákona č. 452/2021 Z. z. o elek-
tronických komunikáciách) v rozpore s plat-
nými všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi,

vii. Účastník poruší alebo  využije Služby na   
porušenie   práva   duševného vlastníctva  
(napr.  autorské   práva v zmysle zákona  
č. 185/2015 Z. z. o Autorskom zákone a pod.) 
Podniku alebo tretích osôb,

viii. Účastník využíva niektorú zo Služieb (napr. 
volania, SMS, dátové služby), za ktorú sa 
účtuje pevná cena bez ohľadu na objem sku-
točne využitých plnení, resp. jednotiek, spôs-
obom, ktorý je výrazne a neprimerane nad 
rámec obvyklej priemernej miery využívania 
Služby inými účastníkmi za porovnateľný 
časový úsek, najmä neúmerné využívanie tzv. 
neobmedzených paušálov alebo iných 
Služieb alebo pomer prichádzajúcich volaní 
voči odchádzajúcim volaniam na SIM karte je 
nižší ako 20:80, alebo ktorý má alebo môže 
mať za následok zníženie kvalitatívnych ale-
bo iných parametrov Služby pre ostatných 

účastníkov alebo iné ohrozenie Siete, ak sa 
takéto konanie zo strany Účastníka opakuje 
alebo pokračuje aj po upozornení zo strany 
Podniku; pre účely tohto ustanovenia sa za 
štandardné a primerané využívanie Služieb 
považuje priemerná miera využívania toho 
istého plnenia ostatnými Účastníkmi so zach-
ovaním primeraného pomeru medzi 
odchádzajúcou a prichádzajúcou elektron-
ickou komunikačnou prevádzkou na SIM 
karte,

ix.  Účastník využíva SIM kartu výlučne na zabez-
pečenie spojenia medzi tretími stranami 
navzájom prostredníctvom nedovoleného 
presmerovania elektronickej komunikačnej 
prevádzky najmä pripojením SIM karty na 
zariadenie slúžiace na automatické smero-
vanie elektronickej komunikačnej prevádzky 
alebo využitím softvéru na takéto auto-
matické smerovanie,

x.  Účastník využíva tzv. GSM bránu alebo iné 
zariadenie slúžiace na prepájanie volaní 
medzi sieťami jednotlivých podnikov;

xi.  Účastník využíva Službu Medzinárodný 
roaming spôsobom, ktorý je zjavne nad 
rámec bežného využívania tejto Služby, na-
jmä ak prekročí vzájomný pomer prevádzky 
vzniknutej v Mobilnej sieti a v rámci Medz-
inárodného roamingu v sieťach zahraničných 
podnikov 50:50,

2.  nezaplatenia splatnej sumy za využívanie 
Služieb v lehote jej splatnosti, a to až do jej 
zaplatenia alebo do zániku Zmluvy; dočasne 
prerušiť poskytovanie Služby možno iba po 
predchádzajúcom náležitom upozornení  
a uplynutí primeranej lehoty určenej na 
zaplatenie. Za náležité upozornenie sa 
považuje upozornenie uskutočnené formou 
zaslania správy sms, elektronickou formou 
(e-mail) alebo písomnou formou prostred-
níctvom podniku poskytujúceho poštové 
služby alebo formou telefonického kontaktu,

3.  podstatného porušenia iných zmluvných 
podmienok zo strany Účastníka; dočasne 
prerušiť poskytovanie Služby možno iba po 
predchádzajúcom náležitom upozornení.

4.  narušenia bezpečnosti alebo integrity Siete, 
alebo v prípade jej ohrozenia alebo poško-
denia,

5.  merania a riadenia prevádzky zameraného 
na zamedzenie preťaženia sieťového spoje-
nia a to na nevyhnutne potrebnú dobu. Pri 
meraní Podnik testuje chybovosť a zaťaženie 
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jednotlivých častí Siete. Počas prevádzky sa 
nepretržite monitoruje priepustnosť jednot-
livých častí Siete a trendy rastu zaťaženia 
Siete.

e)  pri získavaní, overovaní a aktualizácii údajov 
na účely podľa § 110 ods. 2 požadovať od 
účastníka alebo jeho splnomocneného 
zástupcu preukázanie totožnosti pred-
ložením občianskeho preukazu alebo iného 
dokladu totožnosti alebo dokladov preuka-
zujúcich (i) miesto obvyklého (najmä trvalého 
alebo prechodného) pobytu Účastníka v 
Slovenskej republike alebo inej členskej kra-
jine Európskej únie alebo Európskeho hos-
podárskeho priestoru alebo (ii) existenciu 
stabilných ekonomických, študijných alebo 
iných väzieb Účastníka vo vzťahu k Sloven-
skej republike; pri uzatváraní Zmluvy na úče-
ly overenia poskytnutých údajov Účastníka 
podľa bodu 3.1. písm. c) tohto článku Všeo-
becných podmienok z predloženého 
občianskeho preukazu alebo iného dokladu 
totožnosti aj bez súhlasu dotknutých osôb 
získavať údaje podľa § 110 ods. 2 písm. a) a 
dátum vydania a skončenia platnosti občian-
skeho preukazu alebo iného dokladu 
totožnosti, záznam o obmedzení alebo poz-
bavení spôsobilosti na právne úkony, meno, 
priezvisko, dátum narodenia a adresu tr-
valého pobytu opatrovníka, a ak ide o 
právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné 
číslo organizácie, a to kopírovaním, skeno-
vaním, odčítaním elektronickými prostried-
kami aj z elektronického čipu alebo iným zaz-
namenávaním na nosič informácií v rozsahu 
údajov potrebných na účely podľa § 110 
ods. 2 uvedených v občianskom preukaze 
alebo inom doklade totožnosti,

f)  uskutočniť prevod zmluvných práv a povin-
ností podľa Zmluvy na tretiu osobu za súhla-
su a poskytnutia súčinnosti pôvodného  
a nového Účastníka až po preukázanom 
uhradení všetkých záväzkov voči Podniku a 
ak je to technicky uskutočniteľné; za záväzok 
voči Podniku sa považuje pre účely tohto 
ustanovenia aj záväzok Účastníka pred leho-
tou splatnosti; na prevod zmluvných práv a 
povinností podľa tohto ustanovenia nemá 
Účastník právny nárok,

g)  zmeniť technologické riešenie v priebehu 
zmluvného vzťahu, ak poskytne rovnakú ale-
bo vyššiu kvalitu služby ako riešenie pôvod-
né,

h)  zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete, 
ak je to potrebné z dôvodu jej ochrany alebo 
ochrany Účastníka a pokiaľ zavedenie tejto 
ochrany nevyvolá dodatočné finančné nákla-
dy zo strany Účastníka,

i)  zmeniť obdobie, za ktoré bude pravidelne 
vystavovať vyúčtovanie – faktúru Účastníkovi 
(ďalej len „fakturačné obdobie“),

j)  vyfakturovať dodatočne Služby, ktoré z tech-
nických príčin nebolo možné zahrnúť do fak-
túry za obdobie, v ktorom boli poskytnuté,

k)  informovať Účastníka o Službách, produk-
toch a iných aktivitách Podniku,

l)  na nevyhnutný čas prerušiť poskytovanie 
Služieb bez predošlého upozornenia:

1. z dôvodov závažných organizačných, 
technických alebo prevádzkových, napr.  
z dôvodu štrajkov, havárií charakteru živ-
elných pohrôm, z dôvodu výpadku elek-
trickej energie, krízových situácií, teroris-
tického útoku, epidémií, brannej 
pohotovosti štátu a podobne, ktoré sú 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 
podľa právnych predpisov Slovenskej re-
publiky, alebo v prípade údržby, opravy a 
reštrukturalizácie Siete, ako aj v prípade 
vykonania opráv, servisu a údržby teleko-
munikačných zariadení,

2. v prípade, že k takémuto obmedzeniu 
alebo prerušeniu bude Podnik povinný 
pristúpiť podľa rozhodnutia príslušného 
štátneho orgánu Slovenskej republiky.,

m) meniť Cenník spôsobom uvedeným vo 
Všeobecných podmienkach.

n)  vyúčtovať Účastníkovi faktúrou alebo iným 
spôsobom v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi:

1. náklady za vystavenie upomienky počnúc 
druhou (2.) upomienkou,

2. náklady na dočasné prerušenie poskyto-
vania Služby z dôvodu nezaplatenia splat-
nej ceny za Službu alebo zneužitia Služby,

3. náklady z dôvodu nezaplatenia splatnej 
ceny za Službu alebo z dôvodu zneužitia 
Služby,

o)  podmieniť poskytnutie Služby zložením 
zábezpeky (aj  vo  forme   rezervácie   časti 
Kreditu na SIM karte) z dôvodov pre dočasné 
prerušenie alebo obmedzenie poskytovania 
Služby zo strany Podniku alebo ak Účastník 
nedáva záruku, že si bude riadne a včas plniť 
záväzky, alebo v iných dohodnutých prípa-
doch,
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p)  požadovať od Účastníka zloženie zábezpeky 
vo forme finančných prostriedkov vo výške 
uvedenej v Cenníku alebo zabezpečenie 
svojich pohľadávok inak, napr. ručenia atď., 
ako podmienku poskytovania Služieb Pod-
nik v prípadoch stanovených týmito Všeo-
becnými podmienkami, Cenníkom, v prípa-
doch, keď je Podnik oprávnený prerušiť 
alebo obmedziť poskytovanie Služieb, alebo 
v prípade, keď podľa uváženia Podniku exis-
tuje riziko, že Účastník nebude riadne a včas 
plniť budúce záväzky voči Podniku (vykázal  
v určitom období neprimerane vysoký nárast 
objemu volaní alebo elektronickej komu-
nikačnej prevádzky alebo vedome umožnil 
tretej osobe zneužívanie Služieb) alebo  
v prípadoch osobitne dohodnutých s Účast-
níkom. Zábezpeka nie je úročená. Podnik je 
oprávnený použiť zábezpeku na úhradu 
záväzkov Účastníka.

q)  Ak Podnik využije zábezpeku alebo jej časť 
na úhradu splatných pohľadávok, nie je po-
vinný poskytnúť Účastníkovi Službu, na za-
bezpečenie úhrady ktorej bola zábezpeka 
pôvodne zložená, a to až do doplnenia 
zábezpeky do Podnikom požadovanej sumy,

r)  postúpiť pohľadávku voči Účastníkovi inej 
osobe, ak je Účastník napriek písomnej výzve 
Podniku nepretržite dlhšie ako 90 dní  
v omeškaní s úhradou; pri postúpení 
pohľadávky môže Podnik odovzdať pos-
tupníkovi aj zmluvnú dokumentáciu, z ktorej 
vznikla pohľadávka.

s)   požadovať od záujemcu o uzavretie Zmluvy 
alebo Účastníka, ktorý žiada priznanie práv 
ustanovených Zákonom pre Mikropodniky, 
Malé podniky a Neziskové organizácie, pred-
loženie čestného vyhlásenia o splnení pod-
mienok pre priznanie statusu Mikropodniku, 
Malého podniku alebo Neziskovej organizá-
cie a v prípade dôvodných pochybností Pod-
niku o pravdivosti takéhoto vyhlásenia pred-
loženie dokladov preukazujúcich jeho 
pravdivosť.

3.3.  Podnik poskytuje Účastníkom nasledovné ser-
visné a podporné služby:
a)  odstraňovanie porúch Služieb a Koncového 

bodu siete vzdialeným prístupom,
b)  technická podpora,
c)  administratívna podpora,
d)  poskytovanie informácií o produktoch  

a Službách,
e)  reklamačné služby,

f)  predaj produktov.
3.4. Kontaktné údaje Podniku:

a)  internetová adresa: www.4ka.sk, d) telefón: 
0950950950.

Článok 4
Práva a povinnosti Účastníka

4.1. Okrem ďalších povinností uvedených vo Všeo-
becných podmienkach je Účastník povinný  
najmä:
a)  používať Služby v súlade so Zákonom, Zmlu-

vou a týmito Všeobecnými podmienkami, 
prípadne písomnými a inými pokynmi  
a návodmi Podniku a pritom dodržiavať 
princípy dobrých mravov a verejného pori-
adku,

b)  uhrádzať cenu za využívanie Služieb a iné 
peňažné záväzky Účastníka voči Podniku  
v súlade so Zmluvou a Cenníkom, a ak to po-
vaha Služby umožňuje, až na základe pred-
loženia dokladu o vyúčtovaní,

c)  používať iba telekomunikačné zariadenie 
spĺňajúce požiadavky Podniku,

d)  oznamovať po celý čas platnosti Zmluvy Pod-
niku na Oddelenie zákazníckej starostlivosti 
Podniku písomne, alebo prostredníctvom 
elektronickej pošty:

1. zmenu svojich identifikačných údajov, ak 
je právnickou osobou alebo pod-
nikateľom, a to najmä adresy bydliska ale-
bo sídla, fakturačnej adresy, bankového 
spojenia, názvu alebo mena, právnej 
formy, IČO a DIČ, IČ DPH, kontaktnej oso-
by, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zmluvy, a 
to najneskôr do 7 pracovných dní odo 
dňa takejto zmeny, pričom je zároveň po-
vinný priložiť doklad preukazujúci takúto 
zmenu,

2. zmenu svojich identifikačných údajov, ak 
je fyzickou osobou nepodnikateľom, a to 
najmä mena, priezviska, adresy bydliska, 
čísla občianskeho preukazu, rodného čís-
la, bankového spojenia a fakturačnej 
adresy, resp. aj iné údaje týkajúce sa Zm-
luvy, a to najneskôr do 7 pracovných dní 
odo dňa takejto zmeny, pričom je zároveň 
povinný predložiť doklad preukazujúci 
takúto zmenu,

e)  používať i dodatočne zavedené a Podnikom 
oznámené spôsoby ochrany Siete,

f)  nezasahovať akýmkoľvek spôsobom do zari-
adení Podniku, pokiaľ nie je k tomu priamo 
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vyzvaný oprávneným zamestnancom Podni-
ku,

g)  neodkladne informovať Podnik o nekvalite 
alebo poruche Služby, či akejkoľvek neštan-
dardnej situácii vzniknutej pri prevádzke zari-
adení súvisiacich s poskytovanou Službou 
(výpadok napätia na zariadeniach, poruchu 
pobočkovej ústredne, plánovaná údržba, 
dočasné odpojenie liniek a pod.),

h)  zabrániť, resp. neumožniť použitie, resp. 
akékoľvek využite Služby tretej strane,

i)  zabrániť pripojeniu akéhokoľvek iného zari-
adenia k zariadeniam Podniku,

j)  zabrániť šíreniu počítačových vírusov 
akéhokoľvek druhu, prenikaniu cez Sieť do 
iných systémov a služieb poskytovaných na 
Internete, než na ktoré je oprávnený prevádz-
kovateľom príslušnej služby.

k)  využívať Službu výlučne pre osobnú a indi-
viduálnu potrebu a ďalej ju akýmkoľvek 
spôsobom nesprístupňovať (napr. spôs-
obom jej sprístupnenia na verejnosti, bez os-
obitného písomného súhlasu Podniku).

l)  dodržiavať a riadiť sa dodatkami k Zmluve, 
ako aj osobitnými dohodami o využívaní 
ďalších produktov a služieb Podniku,

m) doplniť každé oznámenie  zaslané  Podniku, 
ak bolo zaslané faxom, elektronickou poštou 
alebo iným spôsobom ako doručením orig-
inálu,  predložením  jeho   originálu najne-
skôr do troch dní, ak nebolo dohodnuté 
inak; na oznámenia, ktoré neboli  v tejto le-
hote takto doplnené, sa neprihliada,

n)  do 15 dní od skončenia platnosti Zmluvy 
ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených  
v článku 12 týchto Všeobecných podmienok 
vrátiť všetky SIM kary, ktoré prevzal v súvislo-
sti s užívaním Služby. Účastník je povinný 
Zariadenia vrátiť nepoškodené v pôvodnom 
stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebe-
nie a s kompletným príslušenstvom. Náklady 
súvisiace s vrátením znáša Účastník. Ustano-
venie bodu 4.1. písm. n) tohto článku Všeo-
becných podmienok sa nevzťahuje na eSIM,

o)  počas platnosti Zmluvy na Predplatenú služ-
bu v každom kalendárnom polroku vo vzťa-
hu k SIM karte uskutočniť (i) aspoň jedno 
odchádzajúce hlasové volanie alebo (ii) odo-
slanie aspoň jednej SMS správy alebo (iii) as-
poň jeden dátový prenos (ďalej len „Aktivi-
ty“ alebo samostatne „Aktivita“). Za 
uskutočnenie Aktivity sa považuje aj to, ak 
Účastník počas trvania Zmluvy vo vzťahu k 

SIM karte uskutoční aktiváciu akejkoľvek do-
plnkovej služby uvedenej v Cenníku s časovo 
ohraničenou platnosťou (ďalej len „Do-
plnková služba“). Pre vylúčenie pochybnos-
tí, každý kalendárny polrok, počas ktorého je 
Doplnková služba aktívna, sa považuje za 
kalendárny polrok, v ktorom Aktivita bola us-
kutočnená. Podnik je oprávnený začať kon-
trolovať uskutočňovanie Aktivít (i) voči novým 
Účastníkom od kalendárneho polroka 
nasledujúceho po kalendárnom polroku, 
v  ktorom došlo k  uzatvoreniu Zmluvy a  (ii) 
voči Účastníkom, ktorý už s Podnikom Zmlu-
vu na Predplatenú službu k 01.02.2022 uza-
vretú majú, od druhého kalendárneho polro-
ka roku 2022 (t.j. od 01.07.2022). V prípade, 
že Účastník vo vzťahu k SIM karte v ktorom-
koľvek kalendárnom polroku neuskutoční 
žiadnu Aktivitu, považuje sa to za porušenie 
podmienok Zmluvy zo strany Účastníka. V 
prípade, že Účastník vo vzťahu k SIM karte 
neuskutoční žiadnu Aktivitu ani v troch bez-
prostredne po sebe nasledujúcich 
kalendárnych polrokoch, považuje sa to za 
opakované porušenie podmienok Zmluvy 
zo strany Účastníka, pričom v takom prípade 
má Podnik právo odstúpiť od Zmluvy. Po pr-
vom aj po druhom porušení podmienok Zm-
luvy (t.j. po prvom aj po druhom kalendárnom 
polroku, v ktorých Účastník vo vzťahu k SIM 
karte neuskutočnil žiadnu Aktivitu) Podnik 
Účastníka na porušenie podmienok Zmluvy 
upozorní formou SMS správy alebo iným 
vhodným spôsobom (ďalej len „Oznáme-
nie“) a v  tomto Oznámení Účastníka upo-
zorní, že v prípade opakovaného porušenia 
podmienok Zmluvy (t.j. ak Účastník v troch 
bezprostredne po sebe nasledujúcich 
kalendárnych polrokoch neuskutoční žiadnu 
Aktivitu) je Podnik oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy. V  prípade, že ani v  treťom 
kalendárnom polroku bezprostredne 
nasledujúcom po dvoch kalendárnych pol-
rokoch, v ktorých Účastník neuskutočnil žiad-
nu Aktivitu, Účastník neuskutoční žiadnu Ak-
tivitu, Podnik je po uplynutí tohto tretieho 
kalendárneho polroka oprávnený odstúpiť 
od Zmluvy. Ustanovenia tohto odseku sa 
vzťahujú aj na Zmluvy na Predplatenú službu 
uzavreté do 31.01.2022.

p) v prípade, ak žiada priznanie práv pre 
Mikropodniky, Malé podniky alebo Nezis-
kové organizácie, predložiť Podniku čestné 
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vyhlásenie o splnení podmienok pre 
priznanie statusu Mikropodniku, Malého 
podniku alebo Neziskovej organizácie, a to 
pri uzavretí Zmluvy alebo počas jej trvania a 
predložiť doklady vyžiadané Podnikom v 
súlade s článkom 3, bod 3.2. písm. s) Všeo-
becných podmienok; to platí aj pre záujem-
cu o uzavretie Zmluvy.

4.2.  Okrem ďalších práv uvedených vo Všeobecných 
podmienkach má Účastník právo najmä:
a)  na uzavretie Zmluvy s Podnikom, ak nie je 

dôvod na jej odmietnutie podľa článku 3, 
bod 3. 2. písm. c),

b)  poskytnutie Služby v rozsahu dohodnutom  
v Zmluve a za cenu podľa Cenníka,

c)  bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní 
Služby, ktoré nezavinil,

d)  požiadať o dočasné prerušenie poskytova-
nia Služieb, ak to nie je v rozpore so Zmluvou, 
a to za podmienok špecifikovaných v Zm-
luve, maximálne však súhrnne na dobu  
6 mesiacov za každý bežný rok trvania Zmlu-
vy (s výnimkou Predplatených služieb). Služ-
ba bude automaticky reaktivovaná k pláno-
vanému dátumu znovuzapojenia, na ktorom 
sa Podnik a Účastník dohodli. Podnik má prá-
vo Službu reaktivovať aj automaticky po uply-
nutí doby 6 mesiacov podľa prvej vety,

e)  zasielanie vyúčtovania, ktoré obsahuje pod-
robné údaje o jednotlivých odchádzajúcich 
volaniach, ak o to Účastník požiada,

f)  vrátenie pomernej časti ceny za čas neposky-
tovania Služby zavineného Podnikom v roz-
sahu a za podmienok špecifikovaných  
v bode 11. 2. Všeobecných podmienok;  
o vrátenie musí Účastník požiadať, najneskôr 
však do troch mesiacov po obnovení posky-
tovanej Služby,

g)  obracať sa so svojimi pripomienkami  
a žiadosťami na Oddelenie zákazníckej sta-
rostlivosti Podniku,

h)  sprostredkovávať poskytovanie Služby tretím 
osobám iba na základe osobitnej písomnej 
dohody s Podnikom.

i)   zapísať sa do verejného telefónneho 
zoznamu podľa § 113 Zákona a na sprístupne-
nie svojich údajov poskytovateľom infor-
mačných služieb o telefónnych číslach alebo 
telefónnych zoznamov,

j)   na prístup k informačnej službe o telefónnych 
číslach,

k)  bezplatne volať na čísla tiesňového volania 
vrátane jednotného európskeho čísla 

tiesňového volania „112“,
l)   bezplatne zasielať SMS na jednotné eu-

rópske číslo tiesňového volania „112“; to 
sa nevzťahuje na cudzozemských účast-
níkov využívajúcich Služby v mobilnej 
telefónnej sieti Podniku,

m)  ak ide o Účastníka so zdravotným postih-
nutím, na rovnocenný prístup k záchranným 
službám prostredníctvom tiesňovej komu-
nikácie, aký majú ostatní koncoví užívatelia.

4.3. Účastník je povinný chrániť SIM kartu pred 
zneužitím najmä používaním PIN kódu. Účastník 
je povinný kódy PIN a PUK a prípadne ďalšie 
identifikačné kódy(napr. Bezpečnostný kód 
pridelený Podnikom) zabezpečiť pred vyzra-
dením a zneužitím treťou osobou.

4.4.  V prípade straty,  odcudzenia  alebo  podozrenia 
na  zneužitie  SIM  karty  je  Účastník  povinný  
bezodkladne   informovať   Podnik prostredníct-
vom  Zákazníckej linky alebo Predajného miesta a 
postupovať v zmysle pokynov Podniku, ktorý je  
v takom prípade oprávnený zablokovať SIM  
kartu.

4.5.  Účastník je povinný dodržiavať Zásady správne-
ho využívania doplnkových voliteľných služieb 
definované v Cenníku.

Článok 5 
Podmienky uzavretia Zmluvy

5.1.  Práva a povinnosti Podniku a Účastníka sa budú 
riadiť Zákonom, Zmluvou vrátane jej príloh  
a súčastí, Všeobecnými podmienkami, ako i plat-
ným Cenníkom Podniku, prípadne osobitnými 
dohodami. Po uzatvorení Zmluvy sa v prípade 
Účastníka, ktorý je Spotrebiteľom, Mikropodni-
kom, Malým podnikom alebo Neziskovou orga-
nizáciou, jej súčasťou stanú aj Zhrnutie Zmluvy  
a Informácie.

5.2.  Podnik je povinný Účastníkovi, ktorý je Spotre-
biteľom, Mikropodnikom, Malým podnikom  
alebo Neziskovou organizáciou, na Trvanlivom  
nosiči bezplatne poskytnúť:
 a) Informácie ešte predtým, ako bude viazaný 

Zmluvou. Ak poskytnutie Informácií na trvan-
livom nosiči nie je uskutočniteľné, Podnik 
sprístupní Informácie v ľahko dostupnom 
dokumente v elektronickej podobe, ktorý je 
možné stiahnuť.

 b) Zhrnutie Zmluvy ešte pred uzatvorením Zm-
luvy a to aj v prípade, ak sa Zmluva uzatvára 
na diaľku podľa osobitného predpisu. Ak z 
dôvodu technickej nemožnosti nie je možné 
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poskytnúť Zhrnutie Zmluvy pred jej uzat-
vorením, poskytne ho Podnik bezodkladne 
po jej uzatvorení, pričom Zmluva je platná až 
dňom, kedy Spotrebiteľ, Mikropodnik, Malý 
podnik alebo Nezisková organizácia preu-
kázateľne potvrdí Podniku po doručení Zhr-
nutia Zmluvy svoj súhlas s uzatvorením  
Zmluvy.

 Spolu s Informáciami a Zhrnutím Zmluvy na Tr-
vanlivom nosiči Podnik poskytne Účastníkovi, 
ktorý je Spotrebiteľom, Mikropodnikom, Malým 
podnikom alebo Neziskovou organizáciou aj 
Všeobecné podmienky a Cenník, prípadne aj iné 
dokumenty, ak si to vyžaduje povaha Účastníkom 
zvolených Služieb.

 Pre Účastníka, ktorý nie je Spotrebiteľom, 
Mikropodnikom, Malým podnikom alebo Nezis-
kovou organizáciou sú Všeobecné podmienky, 
Cenník a ďalšie dokumenty a informácie o 
Službách prístupné na Webovej stránke.

5.3.  Záujemca o uzatvorenie Zmluvy požiada Podnik 
o uzavretie Zmluvy spôsobom stanoveným Pod-
nikom pre príslušný predajný kanál Podniku. Záu-
jemca je pred uzatvorením Zmluvy povinný Pod-
niku na požiadanie predložiť  Podniku platné 
doklady potrebné k jeho riadnej identifikácii  
a k prevereniu splnenia podmienok nevyhnut-
ných na uzatvorenie Zmluvy. Podnik je oprávnený 
predložené doklady kopírovať, archivovať  
a spracúvať ich spôsobom a na účel špecifiko-
vaný týmito Všeobecnými podmienkami  
a Zákonom.

5.4.  Podmienkou pre uzavretie Zmluvy je predloženie 
dokladov podľa bodu 5. 3. Všeobecných pod-
mienok Záujemcom. Podnik je oprávnený pred 
uzatvorením Zmluvy vykonať preverenie sku-
točností uvedených v bode 5. 5. Všeobecných 
podmienok.

5.5.  Podnik má právo odmietnuť uzatvorenie Zmluvy 
podľa bodu 3. 2. písmeno c) týchto Všeobecných 
podmienok a podľa Zákona.

5.6.  Podnik má právo podmieniť poskytnutie Služieb 
zložením zábezpeky v prípadoch uvedených v 
týchto Všeobecných podmienkach, v Cenníku 
alebo osobitne dohodnutých s Účastníkom. 
Zábezpeka slúži na zabezpečenie budúcich 
pohľadávok Podniku voči Účastníkovi na zaplate-
nie cien za Služby v súlade s platným Cenníkom, 
ako aj na zaplatenie akýchkoľvek iných splatných 
záväzkov Účastníka voči Podniku.

5.7.  Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie 
bolo v rozpore so zákonom, dobrými mravmi ale-
bo v rozpore so všeobecne zachovávanými ob-

chodnými zvyklosťami. Zmluva taktiež nemôže 
byť uzavretá, ak záujemca o uzavretie Zmluvy ne-
pristúpil na podmienky upravené v Zmluve, 
Všeobecné podmienky, platný Cenník  
a v prípade, pokiaľ neboli splnené ostatné pod-
mienky pre uzatvorenie zmluvy podľa týchto 
Všeobecných podmienok.

5.8.  V prípade Predplatenej služby Účastník berie na 
vedomie, že Zmluva o poskytnutí Predplatenej 
služby, na základe ktorej mu bude poskytovaná 
Predplatená služba, nemusí mať písomnú formu 
a nadobúda platnosť a účinnosť Aktiváciou SIM 
karty po predchádzajúcej identifikácií účastníka  
v zmysle bodu 3.1. písm. c) týchto Všeobecných  
podmienok. V prípade uzatvorenia Zmluvy na 
Predplatenú službu mimo Predajných miest 
Účastník berie na vedomie, že Zmluva o poskyt-
nutí Predplatenej služby, na základe ktorej mu 
bude poskytovaná Predplatená služba, nemusí 
mať písomnú formu a nadobúda platnosť a účin-
nosť dňom odovzdania SIM karty Účastníkovi po 
predchádzajúcej identifikácií účastníka v zmysle 
bodu 3. 1. písm. c) týchto Všeobecných podmie-
nok. V prípade Účastníka, ktorý je Spotrebiteľom, 
Mikropodnikom, Malým podnikom alebo Nezis-
kovou organizáciou, však SIM karta môže byť 
Účastníkovi Aktivovaná, resp. SIM karta Môže byť 
Účastníkovi odovzdaná v zmysle tohto bodu 5.8. 
Všeobecných podmienok až po tom, čo Podnik 
Účastníkovi poskytol na Trvanlivom nosiči Zhr-
nutie Zmluvy a Informácie podľa bodu 5.2. Všeo-
becných podmienok.

5.9. Ak sa má uzavrieť Zmluva v písomnej forme a na 
jej dojednanie sa využili prostriedky diaľkovej ko-
munikácie, Účastník doručí Podniku vlastnoručne 
podpísané znenie Zmluvy najneskôr v lehote 15 
dní odo dňa doručenia príslušnej objednávky.  
V opačnom prípade môže Podnik zrušiť Službu 
poskytovanú na základe tejto objednávky.

5.10. Zmluvu je možné uzavrieť len s osobou, ktorá je  
v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.  
V prípade Predplatených služieb je oprávnený 
Zmluvu uzavrieť aj Záujemca, ktorého vek v deň 
Aktivácie SIM karty dovŕšil vek 15 rokov.

5.11. Účastníkovi, ktorý je Spotrebiteľom, Mikropodni-
kom, Malým podnikom alebo Neziskovou orga-
nizáciou, Podnik po uzavretí Zmluvy bezplatne na 
Trvanlivom nosiči poskytne Obsah uzavretej Zm-
luvy; to neplatí pre predplatené Služby a posky-
tovanie Služieb prostredníctvom verejných 
prístupových bodov.

5.12. Podnik nie je povinný poskytnúť Informácie a/ale-
bo Zhrnutie Zmluvy na Trvanlivom nosiči Účast-



níkovi, ktorý je Mikropodnikom, Malým podni-
kom alebo Neziskovou organizáciou v prípade, 
ak takýto Účastník výslovne súhlasil s tým, že mu 
Informácie a/alebo Zhrnutie Zmluvy nebudú 
poskytnuté.

Článok 6
Zmena Zmluvy a Služieb

6.1.  Podnik je oprávnený stanoviť rôzne formy  
a spôsoby zmeny Zmluvy, podmienok poskyto-
vania Služieb alebo formy a spôsoby aktivácie, 
deaktivácie a iných zmien jednotlivých Služieb  
a iných plnení tvoriacich súčasť Služieb alebo 
zmeny iných zmluvných podmienok tvoriacich 
súčasť Zmluvy, pokiaľ tieto nie sú v rozpore  
s právnymi predpismi platnými v Slovenskej re-
publike. Zmeny podmienok Zmluvy je možné us-
kutočniť na základe dohody obidvoch zmluvných 
strán, a to napr. formou žiadosti podávanej pros-
tredníctvom internetového formulára na We-
bovej stránke, telefonického volania s operátorom 
alebo formou SMS (spolu aj ako „Žiadosti“ alebo 
samostatne „Žiadosť“). Rovnako môže Podnik 
stanoviť osobitný spôsob akceptovania Žiadosti. 
Za akceptáciu sa bude považovať úkon Podniku 
urobený rovnakou formou, akou bola podaná 
Žiadosť, alebo písomnou formou.

6.2.  Účastník a Podnik sa dohodli, že akceptácia 
Žiadosti Podnikom sa považuje za zmenu rozsa-
hu poskytovaných Služieb, dohodnutú obidvomi 
zmluvnými stranami. Podnik je povinný najneskôr 
do 30 dní od prevzatia Žiadosti túto odmietnuť 
alebo akceptovať a rozhodnutie oznámiť Účast-
níkovi. Po túto dobu je Účastník svojou Žiadosťou 
viazaný.

6.3.  Na dohodu o zmene Zmluvy sa nevyžaduje 
písomná forma v prípadoch, ak sa menia Všeo-
becné podmienky alebo Cenník. Dohoda  
o zmene ceny alebo Služieb medzi Podnikom  
a Účastníkom sa považuje za platne uzatvorenú 
okamihom prvého využitia Služieb počas účin- 
nosti zmenenej ceny Služieb podľa Cenníka,  
s ktorými bol Účastník riadne oboznámený 
(podľa bodu 7.2), a to s účinnosťou ku dňu na-
dobudnutia účinnosti príslušnej zmeny.

6. 4.  Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zmenou Služieb ale-
bo ceny Služieb, má právo zrušiť Zmluvu 
odstúpením od nej, a to doručením písomného 
oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu 
nadobudnutia účinnosti zmeny Služieb. V takom-
to prípade právne účinky odstúpenia od Zmluvy 
nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny 

Služieb.
6.5.  Žiadne z ustanovení tohto článku Všeobecných 

podmienok však nezbavuje Podnik práva vyža-
dovať písomnú formu dodatku k Zmluve.

6. 6.  6.6. Právo Účastníka odstúpiť od Zmluvy podľa 
podľa článku 12. bod 12.3. písm. a) Všeobecných 
podmienok v súvislosti s oznámením zmeny  
zmluvných podmienok podľa podľa článku  
3. bod 3.1. písm. i) Všeobecných podmienok  
neplatí v prípade, ak ide o zmeny Zmluvy, ktoré
a)  sú výhradne v prospech Účastníka,
b)  sú výlučne administratívneho charakteru,
c)  nemajú negatívny vplyv na Účastníka, alebo
d)  vyplývajú z osobitného predpisu.

6.7.  Podnik má právo zmeniť zmluvné podmienky do-
jednané s Účastníkom v Zmluve, pričom zmenou 
zmluvných podmienok sa rozumie najmä úplná 
alebo čiastočná úprava, zmena alebo zrušenie 
Služby, vrátane jej kvality, rozsahu, štruktúry, ceny 
alebo inej podmienky. Podnik je oprávnený usku-
točniť zmenu zmluvných podmienok podľa pred-
chádzajúcej vety z dôvodu dojednaného  
v Zmluve alebo v ktorejkoľvek súčasti Zmluvy, ale-
bo z niektorého z nasledovných dôvodov: 
a)  zmeny podmienok na trhu poskytovania 

elektronických komunikačných služieb, 
b)  zvýšenia nákladov Podniku súvisiacich  

s poskytovaním Služby alebo Služieb, 
c)   zmeny inflácie podľa Štatistického úradu SR, 
d)  zmeny marketingovej stratégie Podniku, 

spočívajúcej najmä v zavedení, zmene alebo 
zrušení Služieb, 

e)  technologického vývoja Služieb alebo Siete, 
f)   legislatívnej zmeny s priamym alebo nepria-

mym dopadom na zmluvné podmienky (vrá-
tane zmeny sadzby DPH alebo inej platby), 
alebo 

g)  vydania rozhodnutia príslušného orgánu 
verejnej moci (vrátane orgánov Európskych 
spoločenstiev), ktoré zakladá povinnosť ale-
bo právo Podniku vykonať zmenu zmluvných 
podmienok.

Článok 7
Ceny a platobné podmienky

7.1.  Ceny Služieb sú dohodnuté  v  súlade  s  platným 
zákonom o cenách a sú uvedené v Zmluve alebo 
Cenníku. Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach uve-
dené inak,  Podnik vystaví po skončení zúčtova-
cieho obdobia faktúru. Ak je Podnik povinný  
v zmysle platných právnych predpisov vyhotoviť 
faktúru, Podnik vyhotovuje faktúru v elektronickej 

15

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE VEREJNÝCH MOBILNÝCH 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI

SWAN, A.S. A PODMIENKY VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH OPERÁCII
(ďalej len „Všeobecné podmienky“) vydané v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 492/2009 Z. z. 
o poskytovaní platobných služieb v znení neskorších predpisov

SWAN_VP_v032023



16

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE VEREJNÝCH MOBILNÝCH 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB SPOLOČNOSTI

SWAN, A.S. A PODMIENKY VYKONÁVANIA PLATOBNÝCH OPERÁCII
(ďalej len „Všeobecné podmienky“) vydané v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 492/2009 Z. z. 
o poskytovaní platobných služieb v znení neskorších predpisov

SWAN_VP_v032023

forme (ďalej len „elektronická faktúra“) ako doku-
ment pdf. Elektronická faktúra je dostupná  
v zákazníckom webovom portáli alebo je 
doručená Účastníkovi na jeho e-mailovú adresu, 
ak o to požiadal. Elektronická faktúra v zmysle  
§ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty je plnohodnotným daňovým dokladom. 
Ak Účastníkovi nevyhovuje elektronická forma 
faktúry, môže Podnik požiadať o zasielanie  
papierovej formy faktúry zavolaním na zákaz-
nícku linku Podniku.

7.2.  Podnik má právo na úhradu ceny za poskytnuté 
Služby vo výške zodpovedajúcej (i) mesačnému 
poplatku za príslušné zúčtovacie obdobie a (ii) 
cene za poskytnuté Služby podľa Cenníka plat-
ného v čase využitia Služby Účastníkom. Splat-
nosť faktúry je v lehote 14 dní od vystavenia fak-
túry Účastníkovi, ak nie je v Zmluve dohodnuté 
inak. Fakturačné obdobie je zhodné so zúčto-
vacím obdobím. Podnik má právo na zmenu 
štruktúry a výšky cien za Služby uvedené v Cen-
níku. Podnik zverejňuje aktuálny Cenník na We-
bovej stránke a platnosť týchto cien z pohľadu 
dátumu platnosti a rozsahu platnosti pre Účast-
níkov je uvedená na Webovej stránke. Podnik je 
povinný informovať Účastníka o zvýšení cien min-
imálne 1 mesiac pred dňom účinnosti ich zvýše-
nia. Oznamovacia povinnosť 1 mesiac sa vzťahuje 
len na tých Účastníkov, ktorých sa takéto zvýšenie 
cien za Služby týka. Dohoda o zmene ceny 
Služieb medzi Podnikom a Účastníkom sa 
považuje za platne uzatvorenú okamihom prvého 
využitia Služieb počas účinnosti zmenenej ceny 
Služieb, s ktorou bol Účastník riadne oboznámený, 
a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti 
príslušnej zmeny cien Služieb.

7.3.  Pokiaľ Účastník nesúhlasí so zvýšením ceny 
Služieb, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to 
doručením písomného oznámenia o odstúpení 
najneskôr do jedného mesiaca od dátumu 
oznámenia zmeny ceny Služieb. V takomto 
prípade právne účinky odstúpenia od Zmluvy 
nastanú ku dňu nadobudnutia účinnosti takejto 
zmeny ceny Služieb alebo posledným dňom fak-
turačného obdobia, v ktorom bolo odstúpenie 
od Zmluvy doručené Podniku, ak bolo oznáme-
nie o odstúpení doručené po nadobudnutí účin-
nosti zmeny ceny Služieb.

7.4.  Zúčtovacím obdobím Účastníka je jeden 
kalendárny mesiac, ak nebolo dohodnuté inak. 
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 
príslušného zúčtovacieho obdobia je prvý deň 
tohto zúčtovacieho obdobia.

7.5.  Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky vyplý-
vajúce zo zmluvného vzťahu založeného Zmlu-
vou riadne a včas. Za riadnu úhradu sa považuje 
úhrada obsahujúca správne uvedené všetky 
hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené  
v rozpise platieb, resp. na faktúre, najmä variabil-
ný symbol, čiastku a číslo účtu Účastníka. Bez uve-
denia správneho variabilného symbolu nie je 
možné platbu priradiť. Za včasnú úhradu sa 
považuje úhrada pripísaná na účet Podniku  
najneskôr v deň splatnosti Ceny Služieb, ktorá je 
uvedená na faktúre. To isté platí pre fyzické aj 
právnické osoby. V prípade nepripísania včas 
platenej sumy v prospech účtu Podniku je Účast-
ník povinný úhradu reklamovať voči subjektu, 
prostredníctvom ktorého úhradu realizoval.

7.6. Účastník je oprávnený Cenu Služieb uhrádzať 
prevodom alebo vkladom na účet Podniku, 
inkasným spôsobom alebo v hotovosti. Výber 
spôsobu platby nemá vplyv na náklady Účastníka 
súvisiace so spôsobom platby.

7.7.  Úhradu Ceny Služieb inkasným spôsobom z ban-
kového účtu Účastníka, zmenu bankového spoje-
nia, zavedenie alebo zrušenie uvedeného spôso-
bu platby, je nutné oznámiť Podniku najmenej  
7 pracovných dní pred termínom splatnosti Ceny 
Služieb.

7.8.  Ak Účastník uhrádza Cenu Služieb zo zahraničia, 
je povinný zabezpečiť, aby bola úhrada pripísaná 
v prospech účtu Podniku v plnej výške. Všetky 
poplatky spojené s úhradou Ceny Služieb znáša  
v plnom rozsahu Účastník.

7.9.  Podnik upozorní Účastníka (ďalej len „upomien-
ka“) na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku  
v prípade, ak neuhradil Cenu Služieb v lehote jej 
splatnosti a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie. 
Poplatky za vystavenie upomienky, počnúc 
druhou (2.) upomienkou, ako aj všetky skutočné 
náklady spojené so súdnym alebo mimosúdnym 
vymáhaním pohľadávky znáša Účastník.

7.10. Podnik je oprávnený započítať akékoľvek zálohy 
na Služby a preplatky Účastníka voči jeho všet-
kým existujúcim záväzkom zo Zmluvy alebo iných 
zmlúv uzavretých s Podnikom, a to bez ďalšieho 
výslovného súhlasu Účastníka.

7.11. Účastník je oprávnený uhradiť svoje záväzky aj 
spôsobmi dohodnutými s Podnikom na základe 
osobitnej písomnej dohody.

7.12.  Podnik si vyhradzuje právo požadovať primerané 
zabezpečenie platby, ak je Účastník v omeškaní  
s úhradou súčasných alebo minulých zmluvných 
záväzkov alebo existujú oprávnené pochybnosti 
o platobnej schopnosti Účastníka.



7.13.  V prípade, ak  Účastník  riadne  a  včas  nesplní 
svoj splatný záväzok voči Podniku,  je Podnik 
oprávnený uspokojiť svoje  splatné  pohľadávky 
voči Účastníkovi zo zábezpeky.

7.14.  V prípade, ak Podnik využije Zábezpeku alebo jej 
časť na úhradu splatných pohľadávok voči Účast-
níkovi, Podnik nie je povinný Účastníkovi zabez-
pečovať využívanie Služieb, a to až do doplnenia 
Zábezpeky do pôvodnej výšky.

7.15.  Zaplatenú Zábezpeku Podnik vráti Účastníkovi 
najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia Zmluvy, 
pokiaľ ju Podnik dovtedy nevyužil v súlade s tými-
to Všeobecnými podmienkami.

7.16.  Podnik má právo zaokrúhľovať cenu Služieb účto-
vaných sekundovou tarifikáciou, ako aj konečnú 
cenu Služieb podľa pravidiel matematického za-
okrúhľovania na celé eurocenty.

7.17.  Predplatenú Službu je možné využívať po Ak-
tivácii SIM karty s predplateným Kreditom alebo 
po predchádzajúcom navýšení (dobití) Kreditu 
spôsobom stanoveným Podnikom, pričom doba 
platnosti Kreditu je neobmedzená, pokiaľ Podnik 
nestanoví inak v aktuálnom Cenníku, balení ob-
sahujúcom SIM kartu alebo v ponuke Služieb pre 
príslušnú hodnotu Kreditu. Podnik je oprávnený 
stanoviť v Cenníku, ponuke Služieb alebo iným 
vhodným spôsobom náležitosti žiadosti o vráte-
nie nespotrebovaného Kreditu po ukončení  
Zmluvy.

7.18.  Podnik má právo na zníženie Kreditu vo výške  
zodpovedajúcej cene za poskytnutú Predplatenú 
službu podľa Cenníka platného v čase, kedy bola 
Služba Účastníkovi poskytnutá. Ak bol Účast-
níkovi pridelený tzv. bonusový Kredit v rámci ak-
ciovej ponuky Podniku, čerpá (znižuje) sa bo-
nusový Kredit ako prvý v poradí pred čerpaním 
Kreditu zakúpeným Účastníkom. Ak aktuálna výš-
ka Kreditu nestačí na úhradu poskytnutých 
Služieb a Účastník si bez zbytočného odkladu 
Kredit na potrebnú hodnotu nenavýši (nedobije), 
má Podnik právo na úhradu ceny za poskytnuté 
Služby na základe vystavenej faktúry v zmysle 
Cenníka platného v čase využitia Služby Účastní-
kom.

7.19.  Podnik poskytuje v rámci Predplatenej  služby tzv. 
technický Kredit, ktorý umožňuje aj po vyčerpaní 
Účastníkom kúpeného Kreditu a bonusového 
Kreditu bezplatné volania na zákaznícku linku 
Podniku a dátové pripojenie na Webovú stránku.

7.20. Účastník súhlasí, že Podnik je oprávnený prijať 
plnenie poskytnuté treťou osobou na splnenie 
akéhokoľvek peňažného záväzku Účastníka voči 
Podniku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu, ako 

aj prijať súhlas na inkaso udelený Platiteľom Pod-
niku za účelom úhrady faktúr Účastníka.

7.21.  Bez ohľadu na to, či Platiteľ udelí Podniku súhlas 
na inkaso za účelom úhrady faktúr Účastníka, 
Účastník naďalej výlučne zodpovedá za to, že 
úhrada cien za poskytnuté alebo požadované 
Služby vyúčtované v príslušnej faktúre bude us-
kutočnená riadne a včas.

7.22. V prípade zavedenia úhrady faktúr Účastníka 
inkasným spôsobom informuje Podnik Účastníka 
a Platiteľa o sume inkasa a dátume jeho splatnos-
ti (ďalej len „Prenotifikácia“). Účastník súhlasí so 
skrátením lehoty na zaslanie Prenotifikácie, ktorú 
Podnik zašle Účastníkovi najmenej sedem (7) dní 
pred splatnosťou príslušnej faktúry, a to vo fak-
túre, elektronickou poštou, SMS správou alebo 
iným vhodným spôsobom. Takáto Prenotifikácia 
sa vzťahuje na všetky výzvy na inkaso, ktoré Pod-
nik zašle banke za účelom úhrady príslušnej fak-
túry až do jej úhrady v celom rozsahu. V prípade 
zavedenia úhrady faktúr inkasným spôsobom  
z bankového účtu Účastníka, zmeny alebo zruše-
nia bankového účtu, zavedenia alebo zmeny 
inkasného limitu, alebo zrušenia tohto spôsobu 
platby, je Účastník povinný oznámiť Podniku 
bezodkladne, najneskôr však do konca obdobia, 
za ktoré má byť vystavená faktúra, ktorú má Účast-
ník záujem uhradiť inkasným spôsobom. Ak 
Účastník uvedené zmeny oznámi Podniku neskôr 
ako v lehote podľa predchádzajúcej vety, platba 
najbližšej nasledujúcej faktúry prebehne podľa 
dovtedy dohodnutého spôsobu platby a na 
základe dovtedy zadaných identifikačných zna-
kov. Ak má Účastník zavedenú úhradu faktúr 
inkasným spôsobom a výzva na inkaso Podniku 
je vo vzťahu k príslušnej faktúre neúspešná, môže 
Podnik túto výzvu opakovať. Neúspešnú výzvu na 
inkaso je Podnik oprávnený opakovať. Ak je výzva 
na inkaso neúspešná a Účastník nezabezpečí 
úhradu faktúry iným spôsobom riadne a včas, 
dostane sa do omeškania s dôsledkami uve-
denými v týchto Všeobecných podmienkach. 
Podnik zašle banke výzvu na inkaso, ak v čase zas-
lania výzvy eviduje platný súhlas na inkaso  
a inkasný spôsob úhrady faktúr Účastníka. Ak 
súhlas na inkaso zriadil Platiteľ, je Účastník povin-
ný zabezpečiť osobný kontakt Platiteľa s Podni-
kom za účelom získania kontaktných údajov pre 
Prenotifikáciu. V opačnom prípade (t. j. ak Platiteľ 
Podnik bezodkladne nekontaktuje) má Podnik za 
to, že inkaso je zriadené z účtu, ktorého majiteľom 
je Účastník a prenotifikačná povinnosť Podniku je 
splnená Prenotifikáciou zaslanou Účastníkovi.
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7.23. V prípade zavedenia úhrady faktúr Účastníka 
inkasným spôsobom súhlas na inkaso udelený  
v prospech Podniku zaniká najmä:
a)  zmenou alebo zrušením bankového účtu 

Účastníka/ Platiteľa uvedeného v súhlase na 
inkaso,

b)  odmietnutím inkasa zo strany banky z dôvo-
du uvedenia nesprávneho bankového účtu 
Účastníka/Platiteľa v súhlase na inkaso,

c)  uplynutím 36 mesiacov odo dňa, kedy Pod-
nik predložil banke poslednú výzvu na inka-
so na základe udeleného súhlasu na inkaso, 
a to aj v prípade, ak bolo toto inkaso refun-
dované alebo odmietnuté,

d)  v ďalších prípadoch, ak tak určujú príslušné 
právne predpisy alebo to vyplýva z dohody 
medzi Podnikom a osobou, ktorá súhlas na 
inkaso v prospech Podniku udelila.

7.24.  Podnik má právo odmietnuť uhrádzanie faktúr 
inkasným spôsobom z bankového účtu Účastní-
ka alebo Platiteľa, najmä ak:
a)  má Podnik dôvodné podozrenie, že Účastník 

alebo Platiteľ zneužíva alebo zneužíval vráte-
nie (refundáciu) platby od svojej banky do  
8 týždňov odo dňa odpísania finančných 
prostriedkov z jeho účtu (napr. pravidelnými 
(vrátenia aspoň dvoch po sebe nasledu-
júcich úhrad faktúr Účastníka) alebo opako-
vanými (aspoň trikrát) vráteniami platieb),  
a práva Podniku by mohli byť takýmto 
konaním negatívne dotknuté,

b)  je inkaso opakovane odmietnuté (aspoň 
trikrát) zo strany banky z dôvodu, za ktorý  
zodpovedá Účastník alebo Platiteľ, okrem 
dôvodu uvedeného v písm. b) časti IV. bod 
14. Všeobecných podmienok (napr. neexis-
tujúci súhlas na inkaso v banke, zatvorený 
účet a pod.),

c)  ako aj v ďalších prípadoch, ak to vyplýva  
z príslušných právnych predpisov, o čom 
Podnik Účastníka informuje. V takom prípade 
je Účastník povinný uhradiť svoje záväzky zo 
Zmluvy iným spôsobom, ktorý Podnik 
umožňuje.

7. 25.  V prípade, že faktúra nebude Účastníkovi 
doručená v lehote do 15 pracovných dní odo 
dňa ukončenia zúčtovacieho obdobia, je Účast-
ník povinný túto skutočnosť oznámiť Podniku, na 
základe čoho bude Účastníkovi bezplatne 
vystavený odpis faktúry. V prípade neoznámenia 
tejto skutočnosti sa faktúra považuje za doručenú 
15. pracovný deň odo dňa ukončenia zúčtovacie-
ho obdobia.

Článok 8 
Zhromažďovanie a používanie informácií

o Účastníkoch

8.1.  Podnik je na základe § 110 ods. 2. Zákona bez 
súhlasu Účastníka oprávnený na účely uzavretia a 
plnenia Zmluvy, jej zmeny, ukončenia alebo pre-
nesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie 
platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok 
a vypracovania zoznamu Účastníkov získavať a 
spracovávať údaje Účastníkov, ktorými sú 
telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a
a)  meno, priezvisko, titul, adresa trvalého poby-

tu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu 
alebo iného dokladu totožnosti fyzickej oso-
by, štátnu príslušnosť,

b)  obchodné meno, miesto podnikania a iden-
tifikačné číslo organizácie fyzickej osoby – 
podnikateľa,

c)   obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo 
organizácie právnickej osoby,

d)  emailová adresa, ak ju má osoba zriadenú.
8.2.  Účastník berie na vedomie, že Podnik môže 

nahrávať volania na čísla Zákazníckej linky Podni-
ku a iné volania iniciované medzi Účastníkom  
a Podnikom, vyhotovovať a ukladať zvukové záz-
namy z týchto volaní a použiť takto získané záz-
namy na účely vyhodnocovania požiadaviek 
Účastníka,  rozsahu a kvality Služieb poskyto-
vaných Účastníkovi, ako aj posudzovania a vy-
bavovania sťažností a podnetov Účastníkov a na 
preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu ale-
bo zrušenie Služby alebo existencie a platnosti 
iného právneho úkonu, ktorý uskutočnil Účastník 
alebo Podnik. Nahrávanie sa uskutočňuje až po 
zaznení hlásky o nahrávaní alebo inom upo-
zornení, že hovor bude nahrávaný. Ak volaná ale-
bo volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením zvu-
kového záznamu, môže po zaznení hlásky alebo 
inom upozornení na nahrávanie volania ukončiť 
telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požia-
davkou na Podnik iným spôsobom.

8.3.  Podnik má právo v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi poveriť spracúvaním osobných úda-
jov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať  
osobné údaje v mene Podniku. Sprostredkovateľ 
je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsa-
hu a za podmienok dojednaných s Podnikom  
v písomnej zmluve o ochrane osobných údajov.

8. 4.  Podnik má v zmysle § 109 Zákona právo na 
ochranu svojich práv a právom chránených  
záujmov vzájomne si poskytovať a vymieňať 
nevyhnutné údaje v rozsahu uvedenom v bode 
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8. 1. Všeobecných podmienok s inými podnikmi 
poskytujúcimi elektronické komunikačné služby 
a siete, ak sa tieto údaje týkajú dlžníkov alebo 
osôb, o ktorých tieto podniky zistili, že odcudzili 
alebo poškodili, či zneužili telekomunikačné zari-
adenia alebo Služby, a to za účelom posúdenia 
dôvodov na odmietnutie uzavretia Zmluvy z 
dôvodu, že Záujemca nedáva záruku, že bude 
Zmluvu dodržiavať a účinnejšej ochrany pod-
nikov pred takýmito osobami.

8.5.  Účastník berie na vedomie, že Podnik v prípade 
potreby vymáhania pohľadávok alebo uplatne-
nia iných práv Podniku voči Účastníkovi môže 
poskytnúť osobné údaje Účastníka tretím os-
obám (vrátane inkasných spoločností), ktoré Pod-
nik poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplat-
nením iných práv Podniku voči Účastníkovi, a to 
za účelom uplatnenia pohľadávok alebo práv 
Podniku, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok 
Podniku na tretiu osobu, a to aj po skončení zm-
luvného vzťahu s Účastníkom. Pri postúpení 
pohľadávky Podniku voči Účastníkovi je Podnik 
oprávnený a povinný v zmysle § 86 ods. 5 Zákona 
odovzdať postupníkovi aj všetku dokumentáciu 
o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla 
postúpená pohľadávka.

8.6.  Podnik je oprávnený vydávať telefónny zoznam, 
ktorého účelom je vyhľadávanie kontaktných 
údajov Účastníkov na základe ich mena priezvis-
ka alebo názvu, prípadne ďalších minimálnych 
identifikačných údajov.

8.7.   Podnik  je zároveň  povinný  poskytovať na 
požiadanie aj iným podnikom alebo iným os-
obám, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy 
alebo poskytujú verejné informačné služby  
o telefónnych číslach, relevantné údaje  
o svojich Účastníkoch. Relevantnými údajmi  
o Účastníkoch sú telefónne číslo, meno, priezvis-
ko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo 
obchodné meno, sídlo právnickej osoby, alebo 
obchodné meno a miesto podnikania fyzickej  
osoby – podnikateľa.

8.8.  Účastník, ktorý je  fyzickou  osobou,  má  právo  
v Zmluve alebo iným spôsobom určiť, či jeho os-
obné údaje budú zaradené do telefónneho 
zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú za-
radené, ak sú relevantné na účel telefónneho 
zoznamu.

8.9.  Podnik nesmie zverejniť osobné údaje Účastníka 
vo svojom telefónnom zozname, ak k tomu 
Účastník nedal súhlas, a nesmie ich poskytnúť 
iným podnikom alebo iným osobám, ktoré vydá-
vajú telefónne zoznamy alebo poskytujú infor-

mačné služby o telefónnych číslach.
8.10.  Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identi-

fikácie Účastníka, ak používa SIM kartu za úče-
lom uskutočnenia Platobných operácií, na účely 
prijímania a vybavovania reklamácií Platobných 
operácii je Účastník aj bez súhlasu Dotknutých 
osôb povinný pri každom obchode Podniku na 
jeho žiadosť: a) poskytnúť: 1. ak ide o fyzickú  
osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej 
právnickú osobu, meno, priezvisko, adresu tr-
valého pobytu, adresu prechodného pobytu, 
rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, 
štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožno-
sti, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je pod-
nikateľom, aj adresu miesta podnikania, pred-
met podnikania, označenie úradného registra 
alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, 
a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; 
2. ak ide o právnickú osobu, názov, identifikačné 
číslo, ak je pridelené, adresu sídla, predmet pod-
nikania alebo inej činnosti, adresu umiestnenia 
podniku alebo organizačných zložiek a adresu 
miesta výkonu činnosti, zoznam osôb tvoriacich 
štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o 
nich v rozsahu podľa prvého bodu, označenie 
úradného registra alebo inej úradnej evidencie, 
v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo 
zápisu do tohto registra alebo evidencie, 3. kon-
taktné telefónne číslo, faxové číslo a elektronickú 
adresu, ak ich má, 4. doklady a údaje preukazu-
júce a dokladujúce schopnosť Účastníka ako 
používateľa Platobných operácii splniť si záväzky 
z obchodu, požadované zabezpečenie záväzkov 
z obchodu, oprávnenie na zastupovanie, ak ide 
o zástupcu, splnenie ostatných požiadaviek a 
podmienok na uzavretie alebo vykonanie ob-
chodu, ktoré sú ustanovené Zákonom o platob-
ných službách, alebo osobitnými predpismi, ale-
bo ktoré sú dohodnuté s Podnikom, b) umožniť 
získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaz-
namenávaním 1. obrazovú podobizeň, titul, 
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, 
dátum narodenia, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu, adresu prechodného 
pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení 
spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokla-
du totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a 
platnosť dokladu totožnosti a 2. ďalšie údaje z 
dokladov preukazujúcich a dokladujúcich údaje, 
na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

8.11. Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identi-
fikácie Účastníka, ak používa SIM kartu za účelom 
uskutočnenia Platobných operácií, a jeho zástup-
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cu, na účely uzatvárania a vykonávania obcho-
dov, na účely prijímania a vybavovania reklamácií 
Účastníka, ak používa SIM kartu za účelom usku-
točnenia Platobných operácií a na ďalšie účely 
uvedené v tomto článku, je Podnik oprávnený pri 
každom obchode požadovať a opakovane získa-
vať od Účastníka a od jeho zástupcu údaje v roz-
sahu podľa článku 8. 18. Účastník a zástupca 
Účastníka sú povinní vyhovieť každej takej žiado-
sti Podniku.

8.12. Na účely zisťovania, preverenia a kontroly identi-
fikácie Účastníka, ak používa SIM kartu za úče-
lom uskutočnenia Platobných operácií, a jeho 
zástupcu, na účely uzatvárania a vykonávania ob-
chodov, na účely prijímania a vybavovania 
reklamácií Účastníka, ak používa SIM kartu za 
účelom uskutočnenia Platobných operácií, na 
účely riešenia sporov s Účastníkmi z vykonávania 
Platobných operácií, na účely ochrany a domáha-
nia sa práv Podniku voči Účastníkom, na účely 
zdokumentovania činnosti Podniku, na účely 
výkonu dohľadu nad Podnikom a na plnenie si 
úloh a povinností podľa Zákona o platobných 
službách alebo osobitných predpisov, je Podnik 
aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb 
oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, 
uchovávať, využívať a inak spracúvať Údaje v roz-
sahu podľa bodu 8.10. Všeobecných podmien-
ok. Pritom je Podnik oprávnený s použitím au-
tomatizovaných alebo neautomatizovaných 
prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov 
totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje 
a doklady v rozsahu podľa Zákona o platobných 
službách.

8.13.  Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov 
Účastníkov sú uvedené v dokumente „Informácia 
o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou 
SWAN, a.s.“, ktorý je zverejnený na Webovej 
stránke.

Článok 9 
Reklamačný poriadok

9.1.  Účastník je oprávnený podať reklamáciu:
a)  na správnosť úhrady, alebo
b)  týkajúcu sa kvality poskytnutých Služieb, ale-

bo
c)  vo veci namietnutia inej chyby v súvislosti  

s poskytnutou alebo požadovanou Službou.
9.2.  Reklamáciu je Účastník oprávnený uplatniť os-

obne na ktoromkoľvek Predajnom mieste, alebo 
doručením reklamácie v listinnej forme pod-
písanej Účastníkom na adresu Podniku uvedenú 

na faktúre, na adresu sídla Podniku alebo na 
adresu ktoréhokoľvek Predajného miesta Podni-
ku, a to v lehote najneskôr do posledného dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola faktúra Účastníkovi doručená alebo nastala 
skutočnosť zakladajúca dôvod na podanie 
reklamácie, alebo do 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry alebo vzniku predmetnej skutočnosti, 
podľa toho, ktorá lehota uplynula neskôr. Inak sa 
na takéto podanie neprihliada ako na reklam-
áciu. Podnet zaslaný elektronicky, faxom alebo 
iným spôsobom komunikácie na diaľku (t. j. v inej 
ako listinnej forme), ak sa ním namieta chyba 
Služby, sa považuje za reklamáciu, na základe 
ktorej vznikajú Účastníkovi a Podniku práva a po-
vinnosti podľa tohto článku, iba ak je doplnený 
originál podnetu v listinnej forme, najneskôr do 3 
pracovných dní. Ustanoveniami tohto bodu 9.2 
Všeobecných podmienok nie sú dotknuté usta-
novenia bodu 9.4 Všeobecných podmienok 
špecificky upravujúce reklamáciu na správnosť 
úhrady.

9.3. Podnik  si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu  
v prípade, ak zníženie kvality poskytnutých 
Služieb spôsobili okolnosti uvedené vo Všeo-
becných podmienkach a podľa Zákona.

9.4.  Reklamáciu na správnosť úhrady,  je Účastník 
oprávnený podať písomne  a doručiť Podniku  
v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala sku-
točnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamá-
cie, ktoré budú doručené Podniku po uplynutí 30 
dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané 
písomne, nebudú akceptované.

9.5.  V reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje 
identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priez-
visko alebo obchodné meno, adresu bydliska, 
resp. sídla spoločnosti, IČO a jasným a zrozu-
miteľným spôsobom popísať predmet reklamá-
cie.

9.6.  Podnik je povinný na Trvanlivom nosiči oznámiť 
Účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamá-
cie do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu 
Podniku, inak sa reklamácia považuje za uznanú. 
V prípade reklamácie vo vzťahu k platobným 
operáciám je Podnik povinný oznámiť výsledok 
prešetrenia reklamácie bezodkladne, najneskôr 
však do 15 pracovných dní odo dňa doručenia 
reklamácie stanoveným spôsobom. V zložitých 
prípadoch môže Podnik túto lehotu predĺžiť, naj- 
viac však o 30 dní; Podnik je povinný o predĺžení 
na Trvanlivom nosiči informovať Účastníka pred 
uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uve-
dením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Podnik 
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odošle svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v 
posledný deň lehoty. Ak si Účastník zvolí spôsob, 
ktorým ho má Podnik informovať o spôsobe vy-
bavenia reklamácie, Podnik mu oznámi vybave-
nie reklamácie týmto spôsobom; to platí aj pre 
oznámenie o predĺžení lehoty na prešetrenie 
reklamácie. Oznámenie o výsledku prešetrenia 
reklamácie obsahuje minimálne deň podania 
reklamácie, číslo reklamácie, spôsob vybavenia 
reklamácie a označenie Podniku. Pokiaľ je to vo 
vzťahu k predmetu reklamácie účelné, v rozhod-
nutí uvedie Podnik aj krátke technické stanovisko, 
z ktorého vychádzal pri rozhodovaní o reklamácii. 

9.7.  Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti 
úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie 
úhrady, t.j. nezbavuje Účastníka povinnosti 
uhradiť faktúru do dňa splatnosti. Ak suma pre- 
siahne trojnásobok priemerného rozsahu 
využívania verejnej služby za predchádzajúcich 
šesť mesiacov, je Podnik povinný umožniť účast-
níkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej 
sumu za priemerný mesačný rozsah využívania 
verejnej služby počas predchádzajúcich šesť me-
siacov, a to najneskôr do skončenia prešetrova-
nia telekomunikačného zariadenia alebo umožniť 
Účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej 
trojnásobok priemerného rozsahu využívania  
v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je 
využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesia-
cov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa 
priemerný rozsah využívania verejnej služby za 
celé obdobie využívania verejnej služby.

9.8.  Ak sa na základe reklamácie zistí vada na teleko-
munikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť  
v neprospech Účastníka, ale rozsah poskytnutej 
verejnej služby ani cenu za jej poskytnutie nemož-
no preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zod-
povedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah 
využívania verejnej služby za predchádzajúcich 
šesť mesiacov. Ak je využívanie verejnej služby 
kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden 
mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania 
verejnej služby za celé obdobie využívania služ-
by.

9.9.  V prípade, že bude reklamácia uznaná za opod-
statnenú a Účastníkovi vznikne právo na vrátenie 
pomernej časti ceny, bude táto zúčtovaná najne-
skôr vo fakturačnom období nasledujúcom po 
fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia 
uznaná, prípadne Podnik dohodne s Účastníkom 
iný spôsob odškodnenia.

 9.10.  V prípade ak sa zistí, že reklamácia na prešetrenie 
správnosti výšky úhrady je neopodstatnená  

a Účastník nesplnil podmienku na odklad platby 
podľa bodu 9. 6. Všeobecných podmienok,  
Podnik má právo na úrok z omeškania odo dňa 
splatnosti reklamovanej úhrady.

9.11. Na reklamácie súvisiace s Platobnými operáciami 
uskutočnenými prostredníctvom SIM karty sa pri-
merane vzťahujú ustanovenia tohto čl. 9 Všeo-
becných podmienok, pričom takáto reklamácia 
musí byť zo strany Podniku vybavená v lehote 
kratšej ako 30 kalendárnych dní, v zložitých prípa-
doch do šiestich (6) mesiacov, o čom je Podnik 
povinný informovať Účastníka v rámci 30-dňovej 
lehoty. Účastník má nárok na nápravu zo strany 
Podniku, ak bez zbytočného odkladu odo dňa 
zistenia neautorizovanej alebo chybne vykonanej 
Platobnej operácie, najneskôr však do 13 mesia-
cov odo dňa odpísania finančnej sumy z Kreditu 
za účelom vykonania Platobnej operácie, že zistil 
neautorizovanú alebo chybne vykonanú Platob-
nú operáciu, na základe ktorej mu vzniká nárok 
na nápravu.

Článok 10 
Sankcie a poplatky splatné pri ukončení Zmluvy

10.1.  Ak v lehote splatnosti nedôjde k úhrade dlžnej 
sumy Účastníkom, má Podnik po jej uplynutí voči 
Účastníkovi nárok na úrok z omeškania vo výške 
stanovenej Nariadením vlády č. 87/1995 Z. z. 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, pričom ku dňu vydania 
týchto Všeobecných podmienok je výška úrokov 
z omeškania o päť percentuálnych bodov vyššia 
ako základná úroková sadzba Európskej centrál-
nej banky platná k prvému dňu omeškania  
s plnením peňažného dlhu.

Článok 11
Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

11.1. Podnik a Účastník zodpovedajú za škody nimi 
spôsobené v  dôsledku  zavineného  porušenia 
povinností   uvedených  v  Zákone,  Zmluve a vo 
Všeobecných podmienkach.  Podnik  ako aj 
Účastník nezodpovedajú za nepriame škody, 
následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté 
inak.

11.2.  Podnik zodpovedá za škodu spôsobenú Účast-
níkovi neposkytnutím, chybným  poskytnutím 
Služieb alebo iným spôsobom, a to len do výšky 
pomernej časti ceny podľa Cenníka za dobu, 
počas  ktorej  neboli  Účastníkovi   poskytované 
Služby na základe zavinenia Podnikom, alebo 



boli poskytované chybne. Náhrada škody podľa 
predchádzajúcej vety bude Účastníkovi poskyt-
nutá formou zľavy z ceny Služieb, za podmienky, 
že kumulatívna náhrada škody za príslušný  
mesiac dosiahne minimálne sumu 1,– EUR, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.

11.3. Podnik nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla  
v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného 
poskytnutia Služieb najmä ako priameho dôsled-
ku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie  
a rozšírenia Siete alebo jej časti, ako aj siete 
prevádzkovanej iným operátorom alebo jej časti, 
alebo ako dôsledok prekročenia kapacity Siete 
alebo kapacity siete iného poskytovateľa teleko-
munikačných služieb.

11.4. Podnik taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá 
vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo ne-
správnym poskytnutím Služieb v dôsledku 
udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zod-
povednosť podľa právnych predpisov Slovenskej 
republiky.

11.5. Podnik nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani 
za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo 
následné škody vyplývajúce z prevádzky Služieb.

11.6. Podnik nezodpovedá za zníženie kvality alebo 
výpadky Služby spôsobené treťou stranou a tiež 
nezodpovedá za služby sprístupnené v jej Sieti, 
ktoré poskytujú tretie strany.

11.7. Podnik nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla  
v dôsledku okolností, resp. skutočností charakte-
ru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živel-
ných pohrôm, výpadky elektrickej energie, 
krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, 
branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa 
právnych predpisov Slovenskej republiky. Podnik 
nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek 
prerušením Služieb, prerušením spojenia  
a znížením kvality Služieb v dôsledku poveter-
nostných vplyvov.

11.8. Podnik nezodpovedá za škodu vzniknutú Účast-
níkovi, ak bola spôsobená nevhodným nas-
tavením Služieb alebo Zariadenia zo strany Účast-
níka. Podnikom odporúčané nastavenia Zariadení 
sú zverejnené na webovom sídle Podniku (https://
www.4ka. sk/nastavenia-zariadeni).

11.9.  Podnik nezodpovedá za obsah informácií a úda-
jov prenášaných prostredníctvom služieb elek-
tronických komunikácií a ani za škodu, ktorú ich 
obsah môže spôsobiť.

11.10. Podnik, a ani jeho licenční partneri nenesú zod-
povednosť za porušenie právnych predpisov up-
ravujúcich duševné vlastníctvo, ktoré vznikne 

tretej osobe v dôsledku využívania služby a jej 
súvisiacimi produktmi Účastníkom.

11.11. Podnik nenesie zodpovednosť za bezpečnosť 
prístupu resp. užívateľových dát, t.j. neručí za to, 
že užívateľove dáta pri prenose v sieti Internet 
nebudú zneužité tretími stranami.

11.12. Účastník zodpovedá za zneužitie prístupových 
kódov zverených mu v súvislosti s používaním 
Služby.

11.13. Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa 
primerane vzťahujú ustanovenia slovenského 
právneho poriadku.

11.14.Účastník berie na vedomie, že Podnik garantuje 
funkčnosť eSIM len tých Zariadení, ktoré boli Pod-
nikom na tento účel otestované, a ktorých zoz-
nam je zverejnený na Webovej stránke. Podnik 
nezodpovedá za škody vzniknuté Účastníkovi, ak 
boli spôsobené nemožnosťou využiť eSIM z 
dôvodu, že Účastník použil Zariadenie, ktoré sa 
nenachádza na zozname podľa predchádzajúcej 
vety.

 
Článok 12

Trvanie a ukončenie Zmluvy

12.1.  Zmluva je uzatvorená okamihom, keď boli 
splnené všetky podmienky uvedené vo Všeo-
becných podmienkach a/alebo v Cenníku a v 
prípade, že sa uzatvára v písomnej forme, tak 
podpisom oprávnených zástupcov obidvoch 
zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú 
(vrátane Zmluvy na Predplatenú službu), ak nie je 
v Zmluve dohodnuté alebo Podnikom v Cenníku 
alebo v podmienkach pre konkrétnu Službu sta-
novené inak. Zmluva nadobúda účinnosť Ak-
tiváciou SIM karty Podnikom. V prípade Účastní-
ka, ktorý je Spotrebiteľom, Mikropodnikom, 
Malým podnikom alebo Neziskovou orga-
nizáciou, SIM karta môže byť aktivovaná až po 
tom, čo Podnik takémuto Účastníkovi na Trvanliv-
om nosiči poskytol Informácie a Zhrnutie Zmluvy. 
Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že ustano-
venie o dobe neurčitej sa vzťahuje aj na Zmluvy 
na Predplatenú službu uzavreté do 31.01.2022, 
ktorým sa doba platnosti odo dňa 01.02.2022 
mení na dobu neurčitú.

12.2.  Zmluva zaniká:
a)  dohodou účastníkov Zmluvy,
b)  odstúpením od Zmluvy,
c)  výpoveďou,
d)  ak tak ustanovuje osobitný predpis,
e)  iným spôsobom stanoveným vo Všeo-

becných podmienkach alebo v Cenníku.
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12.3.  Účastník môže odstúpiť od Zmluvy bez sankcií a 
bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady,
a)  pri zmene Zmluvy zo strany Podniku a to do 

jedného mesiaca odo dňa oznámenia zmeny 
Zmluvy Účastníkovi; to neplatí, ak ide o 
zmeny Zmluvy podľa článku 6. bod 6.6. Všeo-
becných podmienok,

b)  ak mu Podnik neoznámi výsledok prešetre-
nia reklamácie podľa § 91 Zákona; Účastník 
má právo odstúpiť od Zmluvy do jedného 
mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznáme-
nie výsledku reklamácie podľa § 91 Zákona.

12.4.  Ak sa na základe Zmluvy poskytuje viac verejných 
služieb, je Účastník oprávnený odstúpiť od Zmlu-
vy z dôvodov uvedených v bode 12. 3. tohto 
článku aj len vo vzťahu k tej verejnej službe alebo 
časti verejnej služby, ktorá je priamo dotknutá 
dôvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie 
nie je možné technicky oddeliť od verejnej služ-
by, ktorej sa dôvod odstúpenia priamo dotýka.

12.5.  Podnik môže odstúpiť od Zmluvy, ak Účastník:
a)  opakovane neoprávnene zasahuje do  

Zariadenia Siete alebo takýto zásah umožní 
tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,

b)  nezaplatil cenu za Službu ani do 45 dní po 
dni splatnosti,

c)  pripojí na Sieť Zariadenie, ktoré nespĺňa 
požiadavky osobitých predpisov alebo 
používa také Zariadenie v rozpore so 
schválenými podmienkami, a ani na výzvu 
Podniku Zariadenie neodpojí,

d)  opakovane používa Službu spôsobom, ktorý 
znemožňuje Podniku kontrolu jej používania, 
najmä, nie však len, poskytnutie nepra-
vdivých alebo neúplných identifikačných 
údajov súvisiacich s poskytovaním Služieb 
alebo ak Účastník používa Služby proti-
právnym spôsobom, alebo

e)  opakovane porušuje podmienky Zmluvy ale-
bo ak podstatne poruší podmienky Zmluvy, 
pričom podstatným porušením podmienok 
Zmluvy je zneužitie Služby spočívajúce v 
umožnení využívania Služby v rozpore s jej 
určením alebo prekonanie alebo pokus o 
prekonanie prostriedkov slúžiacich na kon-
trolu prijímania Služby oprávnenými subjekt-
mi.

12.6.  Účastník môže vypovedať Zmluvu z akéhokoľvek 
dôvodu alebo bez udania dôvodu.

12.7.  Podnik môže vypovedať Zmluvu v prípade, ak 
ďalej nemôže poskytovať Služby podľa Zmluvy  
v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite 
z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšie-

ho poskytovania Služieb okrem univerzálnej služ-
by. Ak Podnik vypovie Zmluvu z dôvodu modern-
izácie Siete, s ktorou je spojené ukončenie 
poskytovania Služieb podľa Zmluvy, je povinná  
s výpoveďou doručiť Účastníkovi ponuku na 
poskytovanie iných služieb, technicky i cenovo 
blízkych, so zvýhodneným zriadením v súlade so 
Zákonom.

12.8.  Vo výpovedi je Účastník povinný uviesť svoje 
identifikačné údaje, evidenčné číslo Zmluvy, dá-
tum, telefónne číslo, na ktorom je Účastník zastih-
nuteľný, podpis a odtlačok pečiatky, ak ňou 
Účastník disponuje, ak je uvedená vo výpise  
z obchodného registra alebo v inom dokumente 
preukazujúcom jeho právnu subjektivitu  
a spôsob konania v jeho mene.

12.9.  Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a je 
rovnaká pre Podnik aj pre Účastníka. Výpovedná 
lehota uplynie posledný deň kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane.

12.10. Podnik je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy, 
ak:
a)  sa údaje uvedené Účastníkom v Zmluve, na 

základe ktorých Podnik posudzoval svoje 
právo odmietnuť uzatvoriť Zmluvu, doda-
točne preukážu ako nepravdivé,

b)  je Účastník insolventný, najmä ak na majetok 
Účastníka bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu, ak bola na Účastníka uvalená 
nútená správa podľa osobitných predpisov 
alebo ak Účastník vstúpil do likvidácie,

c)  pri ktoromkoľvek ďalšom zmluvnom vzťahu  
s Účastníkom budú evidované pohľadávky 
po lehote splatnosti,

d)  Účastník neuhradí zálohovú faktúru podľa 
bodu 3. 2. písm. g) týchto Všeobecných pod-
mienok najneskôr do 15 dní odo dňa jej 
splatnosti.

12.11. Zmluva bez ďalšieho zanikne v prípade, ak jej 
poskytovanie v požadovanom mieste alebo  
v požadovanom rozsahu je alebo sa stane tech-
nicky neuskutočniteľné, a to ku dňu, kedy sa  
o dôvode jej zániku dozvie Podnik. Ide najmä  
o prípad, ak sa po uzavretí Zmluvy zistí, že jej 
poskytovanie je technicky neuskutočniteľné. Pod-
nik sa zaväzuje oznámiť Účastníkovi zánik Zmluvy 
bez zbytočného odkladu.

12.12. Zmluvu je možné ukončiť aj na základe písomnej 
dohody Podniku a Účastníka, napr.  podľa bodu 
2.13. týchto Všeobecných podmienok. Účastník, 
ktorý má záujem ukončiť Zmluvu dohodou, je po-



vinný požiadať o uzavretie takejto dohody 
písomne, ak nie je v týchto Všeobecných pod-
mienkach výslovne dohodnuté inak. Ak nie je  
v Zákone, Vyhláške alebo v týchto Všeobecných 
podmienkach výslovne uvedené inak, v návrhu 
dohody je Účastník povinný uviesť evidenčné čís-
lo Zmluvy, dátum, telefónne číslo, na ktorom je 
Účastník zastihnuteľný, podpis a odtlačok pečiat-
ky, ak ňou Účastník disponuje, ak je uvedená vo 
výpise z obchodného registra alebo v inom do-
kumente preukazujúcom jeho právnu subjektivi-
tu a spôsob konania v jeho mene.

12.13. Smrťou fyzickej osoby, ktorá je Účastníkom alebo 
vyhlásením takejto fyzickej osoby za mŕtvu Zmlu-
va bez ďalšieho zaniká. Zmluva takisto zaniká 
zánikom právnickej osoby, ktorá bola Účastní-
kom.

12.14. Podnik je oprávnený okamžite ako sa dozvie  
o skutočnosti, že Účastník zomrel, bol vyhlásený 
za mŕtveho alebo zanikol, zastaviť poskytovanie 
Služby.

12.15. Pri zániku Zmluvy z ktoréhokoľvek dôvodu nie je 
Podnik povinný vrátiť Účastníkovi aktivačné  
a zriaďovacie poplatky. Účastník je povinný vrátiť 
Podniku Zariadenia, prípadne iné veci, ktoré sú 
jeho vlastníctvom.

12.16. Podnik pri zániku Zmluvy zašle Účastníkovi 
konečné vyúčtovanie; to neplatí pre Predplatenú 
službu. Konečné vyúčtovanie zaslané Podnikom 
je Účastník povinný včas a riadne uhradiť.

Článok 13 
Oznamovanie

13.1.  Akúkoľvek informáciu, oznámenie, výpoveď Zm-
luvy, odstúpenie od Zmluvy alebo iné podanie 
Účastníka (ďalej len „Účastnícke oznámenie“), 
doručuje Účastník v písomnej forme na adresu 
sídla Podniku alebo na predajné miesto Podniku, 
ak nie je v Zmluve alebo vo Všeobecných pod-
mienkach Podniku určený pre daný typ Účast-
níckeho oznámenia iný spôsob doručenia Podni-
ku.

13.2. Akúkoľvek informáciu, oznámenie, upomienku, 
faktúru, zálohovú faktúru, výpoveď Zmluvy, 
odstúpenie od Zmluvy alebo iné oznámenie 
Podniku (ďalej len „Oznámenie Podniku“) doruču-
je Podnik Účastníkovi niektorým z nasledovných 
spôsobov:
a)  kvalifikovaným oznámením,
b)  bežným oznámením,
c)  iným spôsobom.

13.3. Za kvalifikované oznámenie sa považuje do-
poručené doručenie Oznámenia Podniku alebo 
doručenie Oznámenia Podniku s doručenkou na 
poslednú známu adresu Účastníka. Oznámenie 
Podniku sa považuje za oznámené dňom, kedy 
Účastník alebo iná osoba spôsobilá na právne 
úkony, bývajúca na tej istej adrese a ochotná ob-
starať odovzdanie Oznámenia Podniku Účast-
níkovi, prevezme oznamované Oznámenie Pod-
niku a potvrdí jeho prevzatie subjektu 
poverenému doručovaním. Ak nemožno 
Oznámenie Podniku oznámiť z akéhokoľvek 
dôvodu takýmto spôsobom, považuje sa 
Oznámenie Podniku za oznámené posledným 
dňom odbernej lehoty určenej na jeho vyzdvih-
nutie po tom, ako bolo toto Oznámenie Podniku 
uložené u subjektu povereného doručovaním 
(napr. pošta).

13.4. Za bežné oznámenie sa považuje doručenie 
Oznámenia Podniku na poslednú známu poštovú 
adresu Účastníka s tým, že v prípade akýchkoľvek 
pochybností ohľadne okamihu oznámenia sa 
Oznámenie Podniku považuje za oznámené 
siedmy kalendárny deň po jeho odoslaní. Pokiaľ 
sa takýmto spôsobom doručuje upomienka ale-
bo faktúra a Účastník ju nedostane do 15 dní po 
skončení fakturačného obdobia z dôvodu, že mu 
nemohla byť oznámená alebo z iných dôvodov, 
je povinný túto skutočnosť do 24 hodín oznámiť 
Podniku. Ak tak v lehote 16 dní po skončení fak-
turačného obdobia neurobí, považuje sa faktúra, 
alebo upomienka za oznámenú posledným 
dňom tejto lehoty. Ak Účastník v tejto lehote 
oznámi Podniku, že faktúra mu nebola doručená, 
bude mu doručený opis faktúry.

13.5.  Oznámenie Podniku oznámené na ktorúkoľvek 
adresu uvedenú Účastníkom v Zmluve sa považu-
je za doručené do dispozičnej sféry Účastníka.

13.6. Za oznámenie iným spôsobom sa považuje 
doručovanie vo forme elektronickej pošty, SMS 
správy alebo iného typu správy doručovanej do 
mobilného koncového zariadenia alebo pros-
tredníctvom mobilnej aplikácie spravidla na kon-
taktnú e-mailovú adresu, resp. mobilné telefónne 
číslo účastníka uvedené v Zmluve.

13.7. Všetky spôsoby oznamovania sú rovnocenné, 
pričom Podnik je oprávnený podľa vlastnej úvahy 
použiť na oznamovanie ktorýkoľvek zo spôsobov 
uvedených v tomto článku, s výnimkou oznamo-
vania výpovede a odstúpenia od Zmluvy, ktoré je 
možné vykonať iba kvalifikovaným alebo bežným 
oznámením.
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Článok 14
Právo a súdna príslušnosť

14.1.  Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.

14.2.  Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy a v súvislo-
sti s ňou vrátane sporov o jej platnosť, výklad ale-
bo zrušenie, budú na základe žaloby niektorej zo 
zmluvných strán riešené miestne a vecne 
príslušným všeobecným súdom Slovenskej re-
publiky.

14.3.  Účastník a Podnik sa dohodli, že spory týkajúce 
sa Platobných operácií budú riešené dohodou 
strán, a ak nedôjde k dohode strán, majú Účast-
ník a Podnik právo uzatvoriť rozhodcovskú zmlu-
vu, ktorou bude dohodnuté, že tieto spory budú 
rozhodované Stálym rozhodcovským súdom 
Slovenskej bankovej asociácie so sídlom Rajská 
15/A, 811 08 Bratislava I.

14.4.  Podnik a Účastník sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie 
sú upravené týmito Všeobecnými podmienkami 
a príslušnými ustanoveniami Zákona, sa spravujú 
Občianskym zákonníkom.

Článok 15 
Alternatívne riešenie sporov

15.1. Pokiaľ Účastník nie je spokojný so spôsobom, 
ktorým Podnik vybavil jeho reklamáciu alebo ak 
sa domnieva, že Podnik porušil jeho práva, má 
možnosť obrátiť sa na Podnik so žiadosťou  
o nápravu. Ak Podnik na žiadosť o nápravu odpo-
vie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní 
odo dňa jej odoslania žiadosti, Účastník má prá-
vo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia 
svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona  
č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotre-
biteľských sporov.

15.2.  Príslušným  subjektom na alternatívne riešenie 
spotrebiteľských sporov s Podnikom týkajúcich 
sa poskytovania Služieb je Úrad pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových 
služieb. Účastník môže na podanie návrhu na 
alternatívne riešenie svojho sporu využiť plat-
formu pre riešenie sporov on-line, ktorá je 
dostupná na webovej stránke http://ec.euro-
pa.eu/consumers/odr/.

Článok 16 
Poskytovanie platobných služieb

16.1. Podnik vykonáva Platobné operácie podľa § 1 
ods. 3 písm. l) Zákona o platobných službách, 

ktoré sú poskytované ako doplnková služba k 
elektronickým komunikačným službám Účast-
níkovi, pri ktorých suma platobnej operácie je 
zahrnutá do súvisiacej faktúry, pričom suma jed-
notlivej platobnej operácie nepresiahne 30 eur a 
celková suma platobných operácií nepresiahne 
150 eur mesačne u jedného Účastníka. Účastník 
udeľuje súhlas na vykonanie Platobnej operácie 
odoslaním SMS správy za účelom vykonania Pla-
tobnej operácie zo SIM karty registrovanej na 
Účastníka po získaní a overení údajov v zmysle 
bodu 3. 1. písm. c) Všeobecných podmienok, čo 
sa v zmysle Zákona o platobných službách 
považuje za autorizáciu Platobnej operácie. Pod-
nik zabezpečuje silnú autentifikáciu Účastníka pri 
každej Platobnej operácii, a to prostredníctvom 
SIM karty registrovanej na Účastníka a odovzdanej 
Účastníkovi a prístupových kódov (PIN a PUK) vy-
daných Účastníkovi Podnikom k SIM karte. Za 
vykonanie neautorizovanej Platobnej operácie 
zo SIM karty registrovanej na Účastníka po získaní 
a overení údajov v zmysle bodu 3. 1. písm. c) 
Všeobecných podmienok zodpovedá Účastník.

16.2. Podnik si vyhradzuje právo zablokovať SIM kartu, 
ak existuje odôvodnená obava týkajúca sa bez-
pečnosti SIM karty ako platobného prostriedku, z 
dôvodov podozrenia z neautorizovaného alebo 
podvodného použitia SIM karty ako platobného 
prostriedku alebo z dôvodu zvýšenia rizika pla-
tobnej neschopnosti Účastníka. O tejto skutočno-
sti bude Účastník zo strany Podniku primeraným 
spôsobom informovaný.

16.3. V prípade odmietnutia Platobného príkazu je 
Účastník informovaný formou SMS správy  
o dôvodoch odmietnutia okrem prípadu, keď je 
odmietnutie Platobného príkazu zrejmé. Účast-
ník nesmie odvolať Platobný príkaz po okamihu 
jeho prijatia Podnikom.

16.4. Po prijatí Platobného príkazu Podnik zabezpečí 
prevedenie sumy Platobnej operácie na účet 
poskytovateľa Platobných služieb príjemcu  
v zmysle dohody s príjemcom. V prípade nepre-
vedenia sumy Platobnej operácie zo strany Pod-
niku v zmysle Platobného príkazu je Podnik po-
vinný bezodkladne po zistení tejto skutočnosti 
vrátiť Účastníkovi sumu Platobnej operácie. Za 
správne vykonanie Platobnej operácie zod-
povedá Podnik.

16.5. Na žiadosť Účastníka vynaloží Podnik primerané 
úsilie za účelom vyhľadania nevykonanej alebo 
chybne vykonanej Platobnej operácie a oznámi 
Účastníkovi výsledok priebehu takejto Platobnej 
operácie.
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16.6. Účastník má voči Podniku nárok na vrátenie fi-
nančných prostriedkov, ak v čase odoslania SMS 
za účelom vykonania Platobnej operácie nebola 
Podnikom určená konkrétne suma Platobnej 
operácie a suma Platobnej operácie presahuje 
sumu, ktorú by mohol Účastník odôvodnene 
očakávať vzhľadom na jeho predchádzajúce vý-
davky, podmienky uvedené vo Všeobecných 
podmienkach, v Cenníku a na okolnosti súvisiace 
s Platobnou operáciou. Vrátenie finančných pros-
triedkov v zmysle tohto čl. 16.6 uskutoční Podnik 
formou navýšenia Kreditu na príslušnej SIM karte 
Účastníka.

16.7.  Účastník je povinný v prípade straty, odcudzenia 
alebo akejkoľvek hrozby zneužitia SIM karty bezo-
dkladne informovať Podnik o tejto skutočnosti, 
najneskôr však do 13 mesiacov odo dňa realizo-
vania Platobnej operácie. Okrem ako je uvedené 
v čl. 16.7. týchto Všeobecných podmienok, ak 
dôjde k uskutočneniu Platobnej operácie po 
oznámení straty, odcudzenia alebo hrozby 
zneužitia SIM karty, považuje sa takáto Platobná 
operácia za neautorizovanú, a keď sa potvrdí stra-
ta, odcudzenie alebo zneužitie SIM karty, Účast-
ník má nárok na nápravu zo strany Podniku. Pod-
nik je v takomto prípade povinný bez zbytočného 
odkladu vrátiť Účastníkovi sumu neautorizovanej 
Platobnej operácie.

16.8.  Účastník znáša všetky straty súvisiace s neautor-
izovanými Platobnými operáciami do výšky  
100 €, ak boli zapríčinené použitím stratenej, 
odcudzenej SIM karty alebo zneužitím SIM karty 
neoprávnenou osobou v dôsledku nedbanlivosti 
Účastníka pri zabezpečení SIM karty v zmysle 
bodov 4. 3. a 4. 4. Všeobecných podmienok. 
Účastník znáša všetky straty súvisiace s neautor-
izovanou Platobnou operáciou, ak boli 
zapríčinené jeho podvodným konaním, prípadne 
nesplnením povinností v zmysle bodov 4. 3. ale-
bo 4. 4. Všeobecných podmienok v dôsledku 
hrubej nedbanlivosti.

16.9. Za porušenie povinnosti pri poskytovaní Platob-
ných operácií podľa Zákona o platobných 
službách nie je zodpovedný Podnik, ak preukáže, 
že porušenie povinností bolo spôsobené okol-
nosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

16.10. Podnik poskytuje Účastníkovi informácie v zmysle 
Zákona o platobných službách prostredníctvom 
Všeobecných podmienok, ktoré okrem iného 
upravujú aj podmienky vykonávania Platobných 
operácií, tiež prostredníctvom Cenníka a návodov 
na použitie SIM karty, prípadne iných infor-
mačných materiálov Podniku, a to vždy najneskôr 

v deň účinnosti akejkoľvek zmeny týkajúcej sa 
podmienok vykonávania Platobných operácií. 
Účastník má právo získať od Podniku informácie 
spôsobom podľa § 38 Zákona o platobných 
službách.

16.11. Podnik je oprávnený v súvislosti s Platobnou 
operáciou znížiť hodnotu Kreditu aj o cenu Služ-
by, ktorá bola  využitá  pri  objednávaní  tovaru 
alebo služby, a to v sume v zmysle platného Cen-
níka. Ak Podnik obmedzil Účastníkovi poskyto-
vanie Služby, vykonávanie Platobných operácii zo 
strany Účastníka nie je počas obdobia obmedze-
nia Služby možné.

Článok 17
Zmeny a platnosť Všeobecných podmienok

17.1. Podnik je oprávnený Všeobecné podmienky 
meniť.

17.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny 
alebo doplnenia Všeobecných podmienok Pod-
nik oznámi takúto zmenu príslušným spôsobom.

17.3.  Ak zmenou Všeobecných podmienok dochádza 
k zmene zmluvných podmienok, pričom sa ne-
jedná o zmeny podľa článku 6. bod 6.6. Všeo-
becných podmienok, Účastník má právo zrušiť 
Zmluvu odstúpením od nej podľa článku 12. bod 
12.3. písm. a) týchto Všeobecných podmienok.

17.4.  Všeobecné podmienky platia po celý čas platno-
sti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Účastní-
kom a Podnikom založeného Zmluvou a aj po 
jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania  
všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

17.5.  Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných pod-
mienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, 
neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanove-
nia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti  
v plnom rozsahu. Podnik v takomto prípade nah-
radí napadnuté ustanovenie takým platným, 
účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa 
bude čo najmenej odlišovať od princípov do-
hodnutých v týchto Všeobecných podmienkach 
pri zachovaní ekonomického a právneho účelu  
a zmyslu napadnutého ustanovenia.

Článok 18
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

18.1. Text Všeobecných podmienok v slovenskom ja-
zyku je záväzný. Všeobecné podmienky sú spolu 
s Cenníkom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

18.2.  Tieto Všeobecné podmienky, ako aj Cenník  
budú poskytnuté Účastníkovi pred uzatvorením 
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Zmluvy.
18.3.  V prípade obsahového rozporu medzi pokynmi 

Podniku, Zmluvou, Cenníkom a Všeobecnými 
podmienkami platí nasledovné poradie záväzno-
sti: - pokyny Podniku, - Zmluva, - Cenník, - tieto 
Všeobecné podmienky.

18.4. Zrušujú sa Všeobecné podmienky na poskyto-
vanie verejných mobilných elektronických komu-
nikačných služieb spoločnosti SWAN, a.s. a pod-
mienky poskytovania platobných služieb verzia 
SWAN_VP_v032023. Tieto Všeobecné podmien-
ky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa  
01. 03. 2023 pričom na postup prenositeľnosti 
čísla sa vzťahujú Osobitné podmienky na posky-
tovanie služieb prenositeľnosti čísla spoločnosti 
SWAN, a.s. platné a účinné odo dňa účinnosti Vy-
hlášky 01. 02. 2023. 
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