Zmluva o spolupráci
pri poskytovaní služieb zdieľanej mobility

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník
_________________________________ (ďalej len „Zmluva“)____________________________
medzi

ANTÍK Telecom s.r.o.
IČO: 36 191 400
DIČ: 20 2004 5973
IČ DPH: SK20 2004 5973
so sídlom: Čárskeho č. 10, 040 01 Košice

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro. vložka č.: 10988/V
štatutárny orgán: Ing. Igor Kolla - konateľ, Miroslav Antal v zastúpení
kontaktný e-mail: digo@antik.sk
(ďalej len „ANTÍK“)

a

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o.
Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 53153073
DIČ: 2121306561
IČDPH:
SK2121306561

Zápis/registrácia:Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka Č.40391/R
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu:
SK44 0200 0000 0043 0856 1451
Štatutárny orgán: Radovan Čmelo, konateľ
(ďalej len „Partner“)
(ďalej ANTÍK a Partner spoločne len „Zmluvné strany“)

za týchto podmienok:
Článok L

Účel Zmluvy

1.

Účelom tejto Zmluvy je stanoviť právny základ obojstranne výhodnej spolupráce medzi
Zmluvnými stranami pri prevádzkovaní a poskytovaní sharingových služieb ANTIKu
zákazníkom ANTIKu výlučne na území uvedenom v tejto Zmluve, v záujme zvýšenia
zdieľanej ekologickej mobility (sharing), s cieľom rozšírenia týchto služieb na toto územie
za rešpektovania všetkých podmienok vyžadovaných orgánmi samosprávy a štátnej správy
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2.

3.

v súvislosti s poskytovanými službami.
ANTÍK je obchodná spoločnosť, predmetom činnosti ktorej je okrem iného výroba
počítačových, elektronických a optických výrobkov, výroba elektrických zariadení a
elektrických súčiastok, výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov,
dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá, výskum a vývoj v oblasti prírodných,

technických, spoločenských a humanitných vied, služby požičovní, prenájom hnuteľných
vecí, prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá.
Partner je obchodnou spoločnosťou, ktorá má záujem o spoluprácu s ANTIKom pri
prevádzkovaní a poskytovaní sharingových služieb ANTIKu Zákazníkom ANTIKu na
určenom území, a to na náklady a zodpovednosť Partnera, za odplatu uhrádzanú Partnerovi
ANTIKom spôsobom a v rozsahu podľa tejto Zmluvy.
Článok II.
Vymedzenie pojmov

1. Zákazníkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákazník ANTIKu, ktorým je fyzická osoba
- nepodnikáte!’, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom
vzťahu s ANTIKom na základe platne uzavretej a účinnej zmluvy o poskytovaní
sharingovej služby ANTÍK Verejná e-kolobežka, alebo ANTÍK Verejný bicykel, alebo
ANTÍK Verejný e-bicykel, alebo ANTÍK Verejný skúter (ďalej len „Zákazník“).
2. Dohodnutým územím je výlučne územie mesta Považská Bystrica, ktoré je bližšie
špecifikované na webovej stránke antiksmartway.sk , v ktorom je Partner oprávnený
a povinný vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy pri prevádzkovaní sharingových služieb
ANTIKu Zákazníkom ANTIKu (ďalej len „Dohodnuté územie“).
3. Dopravným prostriedkom je bicykel, elektrický bicykel, elektrická kolobežka, elektrický
skúter alebo motorka, ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktoré Partner
nadobudol do svojho vlastníctva od ANTIKu na základe tejto Zmluvy po úplnej úhrade ich
ceny (ďalej len „Dopravný prostriedok“).
4. Jazdným sa rozumie peňažná suma skutočne uhradená ANTIKu zákazníkom vo výške a
spôsobom uvedeným v tarife ku konkrétnej sharingovej službe ANTIKu za užívanie
Dopravných prostriedkov na Dohodnutom území (ďalej len „Jazdné“).
5. Nabíjačka je zariadenie vo vlastníctve ANTIKu, prostredníctvom ktorého sa nabíjajú najmä
Dopravné prostriedky (ďalej len „Nabíjačka“).
6. Vhodným spôsobom zaparkovania Dopravného prostriedku sa rozumie taký spôsob jeho
zaparkovania, pri ktorom je Dopravný prostriedok zaparkovaný na území stanovišťa tak,
aby miesto a spôsob jeho zaparkovania nebránilo jeho prenajatiu ďalším zákazníkom
a zároveň najmä tak, že:
- zaparkovaný Dopravný prostriedok neohrozuje bezpečnosť na ceste a nie je zaparkovaný
na mieste, kde to zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy,
- zaparkovaný Dopravný prostriedok neprekáža iným vozidlám alebo doprave a jeho
zaparkovanie nepoškodzuje tretie strany a ich majetok,
- Dopravný prostriedok nie je zaparkovaný na chodníku, ktorý by bol v dôsledku takto
zaparkovaného Dopravného prostriedku zúžený na šírku menej ako 1,5 m alebo pri jeho
opätovnom prenájme Zákazníkom by bolo potrebné prekonávať zábrany chrániace chodník
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pred zastavením alebo státím,

- Dopravný prostriedok nie je zaparkovaný pred reklamnou tabuľou a nezakrývajú ani len
z časti,

- Dopravný prostriedok nie je opretý o ploty súkromných a verejných budov, o dopravné
značky, semafor, parkovacie automaty alebo parkovacie hodiny,
- Dopravný prostriedok sa nenachádza pred alebo v blízkosti únikových východov,
výjazdov určených pre vozidlá, vrátane priestorov vyhradených pre státie alebo výjazd
hasičských áut, sanitiek, policajných áut a pod. (ďalej len „Vhodný spôsob
zaparkovania “).

7. Informačným systémom ANTIKu sa rozumie systém prevádzkovaný ANTIKom pod
názvom backend, do ktorého je umožnený prístup Partnerovi a z ktorého je možné zistiť
aktuálne rozmiestnenie Dopravných prostriedkov, ich stav, poruchu, ako aj aktuálny stav
Zákazníkmi uhradeného Jazdného za jazdy na Dopravných prostriedkoch za časové
obdobie (ďalej „Informačný systém ANTIKu“).
8. Exportom je výstup z Informačného systému ANTIKu, ktorý obsahuje najmä akého územia
sa týka, počet jednotlivých Dopravných prostriedkov, počet prejazdených minút na
jednotlivých typoch Dopravných prostriedkov, informácie o sume Jazdného za fakturované
obdobie, počet prejazdených voľných minút a pod., na základe ktorého Partner mesačne
vystavuje faktúru (ďalej len „Export“).
Článok III.

Predmet Zmluvy

Partner sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje spolupracovať s ANTIKom pri zabezpečení
prevádzky sharingových služieb ANTIKu výlučne na Dohodnutom území v záujme
Zákazníkov ANTIKu a ANTÍK sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje uhradiť Partnerovi za
jeho činnosti odplatu uvedenú v článku VII. tejto Zmluvy.
2. Spolupráca medzi Zmluvnými stranami podľa tejto Zmluvy pozostáva predovšetkým z:
(a) predaja Dopravných prostriedkov uvedených v článku IV., bod 1. tejto Zmluvy
ANTIKom Partnerovi za dojednané kúpne ceny,
(b) činností Partnera pri zabezpečení prevádzky týchto Dopravných prostriedkov na
Dohodnutom území,
(c) možností využitia Informačného systému ANTIKu Partnerom na účely poskytnutia
činnosti podľa tejto Zmluvy,
(d) prenájmu Nabíjačiek ANTIKom Partnerovi v rozsahu podľa požiadaviek Partnera,
(e) dodávky ďalších dopravných prostriedkov, príslušenstva a náhradných dielov
ANTIKom Partnerovi za dojednanú odplatu podľa tejto Zmluvy alebo samostatných
kúpnych zmlúv,
(f) ďalších činností uvedených v tejto Zmluve.
3. Spoločným cieľom Zmluvných strán je poskytnutie kvalitných sharingových služieb
ANTIKom jeho Zákazníkom na Dohodnutom území v súlade s obsahom zmluvného
vzťahu medzi ANTIKom a jeho Zákazníkmi, a to všetko zároveň rešpektujúc podmienky
a požiadavky stanovené orgánmi samosprávy (obce alebo mesta), na území ktorých budú
sharingové služby Zákazníkom ANTIKu poskytované ako aj orgánmi štátnej správy.

1.
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Článok IV.

Kúpa príslušenstva a náhradných dielov

1.

2.

ANTÍK sa zaväzuje predať Partnerovi príslušenstvo a náhradné diely k Dopravným

prostriedkom, ktorých kúpne ceny sú uvedené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto Zmluvy, a to v lehotách osobitne vopred Zmluvnými stranami dojednaných.
ANTÍK poskytuje na dodané Dopravné prostriedky záruku na výrobné vady tovaru v trvaní
12 mesiacov od ich dodania. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, ani na vady
spôsobené opotrebením pri prevádzke. Práva z vád je Partner povinný uplatniť u ANTIKu
po ich zistení písomne alebo e-mailom v priebehu 7 dní od ich zistenia alebo od momentu,
keď ich bolo možné zistiť prvý raz, inak zanikajú. Partner je povinný dodaný tovar
bezodkladne po jeho dodaní dôsledne prezrieť.
Článok V.

Prenájom Nabíjačiek

ANTÍK, ako prenajímateľ, sa touto Zmluvou zaväzuje prenechať Partnerovi, ako
nájomcovi, do odplatného dočasného užívania Nabíjačky a Partner, ako nájomca, sa touto
Zmluvou zaväzuje zaplatiť ANTIKu, ako prenajímateľovi, nájomné vo výške l,-€ (slovom:
jedno euro) + DPH ročne za prenájom jedného kusu Nabíjačky.
2. ANTÍK poskytne Partnerovi nabíjačky v počte požadovanom Partnerom v lehote, ktorú si
Zmluvné strany osobitne dohodnú.
3. Prenájom Nabíjačiek začína dňom ich dodania Partnerovi, je dojednaný na dobu trvania
tejto Zmluvy. Po zániku tejto Zmluvy je Partner povinný ANTIKu Nabíjačky vrátiť
nepoškodené v stave zodpovedajúcom ich bežnému opotrebovaniu.
4. Partner je povinný:
na vlastné náklady zabezpečiť umiestnenie Nabíjačiek na Dohodnutom území,
uzavrieť ako nájomca platnú zmluvu o nájme nehnuteľnosti, alebo uzavrieť akúkoľvek
platnú zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti, na základe ktorej bude oprávnený umiestniť
na nehnuteľnosti Nabíjačku,
zabezpečiť na vlastné náklady pripojenie Nabíjačky spôsobom, ktorý zodpovedá
požiadavkám všetkých právnych a technických noriem, vrátane povinnosti použiť na
inštaláciu Nabíjačky odborne spôsobilú osobu, ktorá Partnerovi vystaví revíznu správu,
bez ktorej Nabíjačka nesmie byť uvedená do prevádzky; revíznu správu je Partner
povinný zaslať ANTIKu poštou, resp. e-mailom najneskôr do 3 dní odo dňa jej
obdržania odborne spôsobilom osobou; v prípade, ak Partner uvedie do prevádzky
Nabíjačku bez revíznej správy, zodpovedá za spôsobenú škodu v celom rozsahu,
riadne uhrádzať Nabíjačkami spotrebovanú elektrinu,
na vlastné náklady zabezpečovať riadny servis a udržiavať funkčnosť Nabíjačiek,
- uchovávať všetky doklady o splnení uvedených povinností a na požiadanie ANTIKu
mu tie bezodkladne predložiť za účelom kontroly.

1.

Článok VI.
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Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Partner sa zaväzuje spustiť prevádzku sharingovej služby na Dohodnutom území v lehote
6 mesiacov od uzatvorenia tejto Zmluvy.
2. Partner je povinný počas trvania tejto zmluvy na vlastné náklady najmä priebežne:
a) rozmiestňovať Dopravné prostriedky na vhodné a verejne prístupné miesta,
b) zabezpečovať kompletný servis Dopravných prostriedkov a udržiavať ich v prevádzky
schopnom a nabitom stave,
c) dbať na to, aby Dopravné prostriedky boli Vhodným spôsobom zaparkované,
d) zabezpečiť bezodkladnú nápravu, ak Dopravný prostriedok je zaparkovaný inak ako
Vhodným spôsobom a to jeho bezodkladným premiestnením na vhodné a verejne
prístupné miesto,
e) udržiavať Dopravné prostriedky v bezpečnom a čistom stave,
f) v prípadoch prevádzkovania a poskytovania skútrov a motoriek, mať v priebehu celého
trvania tohto zmluvného vzťahu uzavreté povinné zmluvné poistenie,
g) zabezpečiť, aby Zákazníci ANTIKu mali k dispozícii nabité Dopravné prostriedky v čo
možno najväčšom počte denne a to najmä v čase od 6,00 hod. do 22,00 hod., pričom
voľba miesta a spôsobu nabíjania je ponechaná na rozhodnutí Partnera.
3. zriadiť telefónnu linku ae-mailový kontakt, slúžiace na vzájomnú komunikáciu medzi
ANTIKom a Partnerom, na ktorých bude prijímať oznámenia ANTIKu najmä
o nefunkčnosti, poruchách, nevhodnom umiestnení Dopravných prostriedkov.
4. ANTÍK je povinný zriadiť telefónnu linku - call centrum pre Zákazníkov, na ktorej budú
oprávnení ohlásiť ANTIKu najmä oznámenia o nefunkčnosti, poruchách, nevhodnom
umiestnení Dopravných prostriedkov a pod., a túto prevádzkovať denne v čase od 08:00 do
20:00
5. Partner je povinný zabezpečiť a disponovať všetkými úradnými, resp. mestskými
povoleniami a súhlasmi potrebnými pre riadne prevádzkovanie a poskytovanie sharingovej
služby na Dohodnutom území a postupovať pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy
v súlade so všetkými požiadavkami mestských orgánov.
6. V prípade, ak by bola ANTIKu uložená akákoľvek pokuta, resp. sankcia pre porušenie
povinnosti Partnera uvedenej v bode 2. alebo 4. tohto článku Zmluvy, Partner sa zaväzuje
nahradiť ANTIKu takto uloženú pokutu, resp. sankciu v celom rozsahu.
7. Partner je oprávnený propagovať prevádzkovanie a poskytovanie sharingovej služby
ANTIKu na Dohodnutom území pod ním zvoleným a ANTIKom vopred odsúhlaseným
názvom, avšak vždy za súčasného splnenia podmienky, že pri zvolenom názve bude
výslovne uvedené „v spolupráci s ANTIKom“.
8. Partner je oprávnený umiestniť na Dopravné prostriedky akúkoľvek reklamu obsahovo
súladnú so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame, pričom vizuál Partnerom zvolenej
reklamy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu ANTIKu.
9. ANTÍK zriadi pre Partnera prístup do Informačného systému ANTIKu umožňujúci
Partnerovi zistiť najmä aktuálne umiestnenie Dopravných prostriedkov a ich stav na
Dohodnutom území, pričom v tomto systéme ANTIKu bude mať Partner k dispozícii
informácie o stave, nahlásených poruchách Dopravných prostriedkov, ako aj o aktuálnej
výške Jazdného uhradeného ANTIKu Zákazníkmi za použite Dopravných prostriedkov
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v časovom období podľa funkcionalít Informačného systému ANTIKu.
10. Partner berie na vedomie, že ANTÍK je oprávnený na základe svojho vlastného uváženia
poskytovať zľavy a akciové zvýhodnenia svojim Zákazníkom na Dohodnutom území,
napríklad ak ide o nového Zákazníka, resp. ak Zákazník zaparkuje Dopravný prostriedok
v nabíjacej stanici, v iných prípadoch vyplývajúcich z tarify služieb, ale aj nad jej rámec

a pod. Prístup Partnera do Informačného systému ANTIKu neumožňuje Partnerovi
oboznamovať sa s údajmi o Zákazníkoch ANTIKu, teda ani s ich osobnými údajmi.
11. Partner vyhlasuje, že sa pred uzatvorením tejto Zmluvy oboznámil s obsahom vzorovej
zmluvy o poskytovaní služby uzatváranej medzi ANTIKom a jeho Zákazníkom,
všeobecnými zmluvnými podmienkami a tarifou, a to vo vzťahu k službám: ANTÍK
Verejná e-kolobežka, ANTÍK Verejný bicykel, ANTÍK Verejný e-bicykel, ANTÍK Verejný
skúter. Partner sa zaväzuje rešpektovať obsah zmluvného vzťahu medzi ANTIKom a jeho
Zákazníkom, riadne plniť povinnosti ANTIKu z tohto zmluvného vzťahu vyplývajúce, na
ktoré sa vzťahuje táto Zmluva. Partner vyhlasuje, že mu je zrejmý spôsob účtovania
Jazdného vo vzťahu medzi ANTIKom a jeho Zákazníkom. Partner sa zaväzuje sledovať
zmeny v uvedených všeobecne záväzných podmienkach a tarifách jednotlivých služieb,
ktoré sú dostupné na webovom sídle ANTIKu počas trvania tejto Zmluvy, a týmito sa
riadiť.
12. Partner berie na vedomie, že ceny poskytovaných sharingových služieb uvedených v bode
9. tohto článku Zmluvy je ANTÍK oprávnený kedykoľvek jednostranne vo vzťahu
k Zákazníkom meniť.
13. Partner je oprávnený navrhnúť ANTIKu vlastné ceny služieb za užívanie jednotlivých

Dopravných prostriedkov na Dohodnutom území, ktoré sú podmienené predchádzajúcim
písomným, resp. e-mailovým súhlasom zo strany ANTIKu. V prípade schválenia
Partnerom navrhovanej výšky cien služieb za užívanie konkrétneho Dopravného
prostriedku, je ANTÍK povinný pretransformovať takýto návrh výšky cien služieb do
každej jednotlivej tarify vzťahujúcej sa na daný Dopravný prostriedok, ktorá bude
zverejnená. Partner je povinný predložiť svoj písomný návrh výšky cien služieb za užívanie
jednotlivých Dopravných prostriedkov do primeraného času pred spustením prevádzky
sharingovej služby na Dohodnutom území podľa článku VI. bod 1. tejto Zmluvy.
14. Partner nesmie rozmiestňovať Dopravné prostriedky bez predchádzajúceho písomného
súhlasu ANTIKu mimo Dohodnutého územia.
15. Partner sa zaväzuje postupovať pri plnení tejto Zmluvy tak, aby nedošlo k poškodeniu
dobrej povesti ANTIKu ako poskytovateľa sharingových služieb a zároveň vždy
rešpektovať požiadavky samosprávy v súvislosti s činnosťami podľa tejto Zmluvy
oznámené Partnerovi alebo ANTIKu. ANTÍK sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi, s cieľom
splnenia požiadaviek samosprávy, všetku potrebnú súčinnosť.
16. Partner zodpovedá za škodu, ktorá vznikne tretím osobám pri plnení povinností tejto
zmluvy Partnerom, najmä zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou Nabíjačiek a za
škodu spôsobenú pri prevádzke Dopravných prostriedkov, ak bola vyvolaná ich technickým
stavom ako aj za škodu spôsobenú pádom nesprávne odparkovaného Dopravného
prostriedku.
17. Partner potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami pre zaparkovanie Dopravných
prostriedkov Zákazníkmi, a teda aj so situáciami vyžadujúcimi v prípade porušenia týchto
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pravidiel aktívny zásah Partnera na ich nápravu.
Článok VIL

Odplata

ANTÍK sa zaväzuje Partnerovi za výkon činnosti podľa tejto Zmluvy uhrádzať odplatu
stanovenú ako podiel na celkovom skutočnom príjme z Jazdného zaplateného
v zúčtovacom období Zákazníkmi ANTIKu za použitie Dopravných prostriedkov.
Súčasťou Jazdného nie je depozit uhradený ANTIKu jeho Zákazníkom. Zúčtovacím
obdobím je kalendárny mesiac.
2. Výška odplaty Partnera za všetky činnosti podľa tejto Zmluvy bola vrátane DPH dojednaná
vo výške ako 80 % z celkovej sumy ANTIKu uhradeného Jazdného Zákazníkmi za
použitie Dopravných prostriedkov v zúčtovacom období.
3. Na základe rozpisu skrátených jázd za konkrétny kalendárny mesiac je ANTÍK oprávnený
v prípade uznanej reklamácie Zákazníka znížiť Partnerom fakturovanú sumu a to tak, že
faktúra Partnera vystavená za nasledujúci kalendárny mesiac bude o túto sumu znížená.
Jednotlivé jazdy môžu byť Zákazníkovi skrátené a spotrebovaná suma mu môže byť
vrátená buď vo forme kreditu, resp. vo forme voľných minút, a to z dôvodu:
- nesprávneho ukončenia jazdy,
- zlyhania aplikácie,
- nepripísania bonusov za to, že Zákazník zaparkoval elektrický Dopravný prostriedok do
nabíjacej stanice.

1.

Na požiadanie Partnera je ANTÍK povinný zaslať Partnerovi buď poštou, resp. e-mailom
rozpis skrátených jázd za konkrétny kalendárny mesiac.
4. Fakturovaná suma Partnerom musí zodpovedať údajom o jazdnom obsiahnutým
v Informačnom systému ANTIKu a okrem zákonom stanovených náležitostí musí
obsahovať aj údaje o fakturovanom období, počte prejazdených minút na jednotlivých
typoch Dopravných prostriedkov, spotrebovanom Jazdnom alebo voľných minútach v
členení podľa jednotlivých Dopravných prostriedkov. V prípade akéhokoľvek rozporu
medzi fakturovanou sumou a údajmi o Jazdnom v Informačnom systéme ANTIKu sú
rozhodujúce údaje uvedené v Informačnom systéme ANTIKu.
5. Partner je povinný vystaviť faktúru do konca nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci
kalendárny mesiac. ANTÍK je povinný na základe faktúry Partnera uhradiť Partnerovi
odplatu uvedenú v tomto článku Zmluvy. Splatnosť faktúry bola Zmluvnými
stranami dohodnutá v trvaní 30 dní odo dňa jej doručenia ANTIKu. V prípade
elektronického doručovania faktúry, za deň doručenia faktúry sa považuje deň nasledujúci
po dni doručenia potvrdenia o prečítaní e-mailu ANTIKom, prílohou ktorého bola
elektronická faktúra. Všetky faktúry vystavené Partnerom na základe tejto Zmluvy musia
obsahovať náležitosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty, v platnom znení. Príjemca faktúry je oprávnený pred uplynutím lehoty
splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, obsahuje
nesprávne údaje, alebo má iné nedostatky v obsahu. Vo vrátenej faktúre musí byť
vyznačený dôvod vrátenia. Odosielateľ faktúry je povinný podľa povahy nesprávnosti
faktúry túto opraviť alebo vytvoriť novú. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že
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oprávneným vrátením faktúry sa prerušuje pôvodná lehota splatnosti a celá lehota beží
znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novo vyhotovenej faktúry, tzn., že nezaplatením
oprávnene vrátenej faktúry nie je príjemca faktúry v omeškaní so zaplatením predmetnej

6.

faktúry.
Partner nemá voči ANTIKu nárok na náhradu žiadnych nákladov, ktoré mu vznikli pri
plnení tejto zmluvy, pretože obe zmluvné strany vychádzajú z toho, že náhrada
akýchkoľvek nákladov je už zahrnutá v dojednanej výške odplaty.
Článok VIII.

Trvanie Zmluvy

Zmluva sa uzatvára na čas určitý a to na dobu 3 roky od podpisu zmluvy..
ANTÍK je oprávnený písomne vypovedať Zmluvu kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Výpoveď je účinná uplynutím tejto doby, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
4. ANTÍK je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodu:
hoc aj jednorazového porušenia čo i len jednej z povinností zo strany Partnera uvedenej
v článku VI. tejto Zmluvy,
- existencie sťažností zo strany mesta, územie ktorého je predmetom tejto zmluvy alebo
fyzických alebo právnických týkajúcej sa činnosti Partnera pri prevádzke sharingovej
služby ANTIKu,
- vydania príslušným orgánom akéhokoľvek zákazu obmedzujúceho poskytovanie služby
na Dohodnutom území.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vyhotovené v písomnej forme a účinnosť nadobúda
okamihom doručenia druhej Zmluvnej strane.

1.
2.
3.

Článok IX.
Výhradné postavenie Partnera

1. ANTÍK sa touto Zmluvou zaväzuje, že okrem Partnera neumožní na Dohodnutom území
inej fyzickej, alebo právnickej osobe prevádzkovanie a poskytovanie sharingových služieb
Dopravných prostriedkov, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, počas 12 mesiacov odo dňa
uzatvorenia tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na možnosti predĺženia lehoty uvedenej v bode 1.
tohto článku Zmluvy v prípade, ak budú zo strany Partnera riadne a včas plnené všetky
podmienky a povinnosti v tejto Zmluve uvedené.
1.

Takto určené kúpne ceny sú splatné v lehote 30 dní odo dňa odovzdania Dopravného
prostriedku Partnerom ANTIKu.
Článok X.

Záverečné ustanovenia
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán.
Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať výhradne písomnými dodatkami potvrdenými
podpismi oboch Zmluvných strán, inak sú zmeny a doplnky Zmluvy neplatné.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Na vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 - Cenník príslušenstva a náhradných
dielov k Dopravným prostriedkom.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a že táto Zmluva vyjadruje ich skutočnú a
slobodnú vôľu. Svoj súhlas s ustanoveniami tejto Zmluvy Zmluvné strany potvrdzujú
svojím vlastnoručným podpisom.

dňa W W1
n 83 asi es es

Príloha č. 1 - Cenník príslušenstva a náhradných dielov k Dopravným prostriedkom
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Príloha č.1

Koleso predné - špicové, veľkosť 26"
Koleso zadné - špicové, veľkosť 26"
Brzda predná - bubnová
Zadná brzda - bubnová
Brzdové páčky ľavá, pravá s lankom
Košík - hliník, nosnosť 1Okg
Stojan - bočný sklápací
Blatníky - plast s polepom
Bezpečnostné odrazové sklíčka biele - na kolesách a na košíku
Svetlo predné - LED napájané dynamom
Zadné svetlo - LED napájané dynamom
Solárny panel
Zámok na uzamknutie bicykla s GPS, GSM modulom
Pedále
Sedlo a sedlová trubka - nastaviteľná výška
Rám - hliníkový
Reťaz a kryt reťaze - plast
Stredová oska
Kľuky pedálov
Predná vidlica
Ložiská riadenia
Riadidlá
Rúčky riadidiel
Lanká a bowdeny
Kabeláž
Zvonček

65€
65€
20€
20€
15€
10€
10€
20€/ks
2€/ks
20€
20€
25€
150€
10€/ks
35€
100€
15€
20€
10€/ks
25€
10€
15€
5€/ks
15€
25€
10€

