Zmluva o výpožičke Zariadenia
uzavretá v zmysle § 659 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka
dnešného dňa medzi:
SWISS spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 13, Bratislava 821 04, IČO: 35 770 252, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 19421/B
( ďalej len ako „ poskytovateľ servisu“ )
a
Meno a priezvisko – FO*
Názov obchodnej spoločnosti – PO*
Identifikačné údaje na klienta zhodné
v servisnej zákazke
Číslo OP – FO*
Číslo servisnej zákazky

Špecifikácia Zariadenia:
Typ zariadenia
Sériové číslo zariadenia
( ďalej len ako „ zákazník “ )
( ďalej aj spolu ako „ zmluvné strany“ alebo jednotlivo „ zmluvná strana“ )
Poskytovateľ servisu, týmto zákazníkovi ponúkol možnosť vypožičania vyššie špecifikovaného Zariadenia, počas
doby výkonu servisu zariadenia zákazníka, pričom prevzatím nižšie uvedeného Zariadenia ( ďalej len ako „
vypožičané zariadenie “ ) a podpisom tejto Zmluvy vyjadruje zákazník súhlas so všetkými jej nižšie uvedenými
bodmi a podmienkami:
1. Prevzatie vypožičaného zariadenia a dĺžka trvania vypožičania. Zákazník potvrdzuje prevzatie
vypožičaného zariadenia špecifikovaného v tejto Zmluve a súčasne vyhlasuje, že ho vráti poskytovateľovi
servisu (i) bezodkladne od dátumu kedy bude zákazník poskytovateľom servisu upovedomený ( na e-mailovú
adresu zákazníka uvedenú v servisnej zákazke alebo telefonicky ), že zákazníkove zariadenie je opravené
a pripravené k vyzdvihnutiu.
2. Pravidlá užívania vypožičaného zariadenia. (i) Poskytovateľ servisu je po celú dobu výlučným vlastníkom
vypožičaného zariadenia a týmto udeľuje zákazníkovi právo užívať vypožičané zariadenie v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky, po dobu a za podmienok stanovených touto Zmluvou. (ii) Zákazník nesmie
vypožičané zariadenie scudziť či s vypožičaným zariadením inak disponovať v rozpore s touto Zmluvou ( napr.
predať, dať ako zástavu, darovať, prenajať, vypožičať tretej osobe ). (iii) Zákazník sa musí zdržať akéhokoľvek
jednania, ktoré by mohlo viesť ku vzniku práv tretích osôb. Zákazník je povinný okamžite ohlásiť uplatnenie
nárokov tretích osôb k vypožičanému zariadeniu ( napr. v rámci exekúcie vedenej voči Zákazníkovi ), krádež
vypožičaného zariadenia, poškodenia a stratu vypožičaného zariadenia, najneskôr však do 5 pracovných dní
odo dňa, kedy k poškodeniu, strate alebo krádeži vypožičaného zariadenia došlo. Zákazník znáša náklady na
obranu ( ochranu ) proti presadzovaniu nárokov tretích osôb ( napr. vylučovacia žaloba ). (iv) Zákazník je povinný
po celú dobu trvania Zmluvy použiť ochranné prvky na vypožičané zariadenie. Zákazník pri prevzatí vypožičaného
zariadenia obdrží ochranné prvky, ktoré je zákazník povinný vrátiť pri ukončení Zmluvy aj spolu s vypožičaným
zariadením. (v) Zákazník je povinný s náležitou starostlivosťou na vlastné náklady udržiavať vypožičané
zariadenie neustále v stave spôsobilom na užívanie v súlade s príslušnými normami a pokynmi uvedenými
výrobcom a účelom, na ktorý je vypožičané zariadenie určené. Vypožičané zariadenie nesmie byť použité iným
ako bežným spôsobom. Zákazník plne zodpovedá za škody spôsobené použitím vypožičaného zariadenia
spôsobom iným ako bežným. Zákazník zároveň musí užívať vypožičané zariadenie v súlade s pokynmi výrobcu
vypožičaného zariadenia. (vi) Zákazník nie je oprávnený k akýmkoľvek technickým zásahom na / do
vypožičaného zariadenia. (vii) Zákazník súhlasí s tým, že všetok softvér poskytnutý na vypožičanom zariadení je
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licencovaný výhradne pre toto vypožičané zariadenie, a že ho nebude odstraňovať. Zákazník súhlasí, že žiadny
softvér, vybavenie ani súčasti poskytnutého vypožičaného zariadenia nebude kopírovať ani inak reprodukovať,
nebude na nich vykonávať reverzné inžinierstvo a nebude ich rozoberať ani dekompilovať.
3. Vrátenie vypožičaného zariadenia. Zákazník je povinný prevzaté vypožičané zariadenie vrátiť najneskôr
v stanovený dátum vrátenia, ak v týchto podmienkach nie je uvedené inak. Zákazník je povinný vrátiť vypožičané
zariadenie v rovnakom stave, v akom mu bolo odovzdané, len na základe zohľadnenia bežného opotrebovania.
O vrátení vypožičaného zariadenia bude zmluvnými stranami potvrdená táto zmluva o výpožičke.
4. Zodpovednosť za vymazanie osobných súborov a dát zákazníka. Pred vrátením vypožičaného zariadenia je
zákazník povinný zmazať svoje súbory. Zákazník je zodpovedný za vymazanie všetkých svojich súborov ešte pred
vrátením vypožičaného zariadenia, a to vrátane zákazníkom vytvorených osobných alebo dôverných súborov a
dát. Poskytovateľ servisu ani spoločnosť Apple nenesú zodpovednosť ani žiadne právne záväzky za súbory alebo
dáta ponechané, či zmazané na vypožičanom zariadení po jeho vrátení. Zákazník je povinný vypnúť funkcionalitu
Find my MAC alebo Find my iPhone.
5. Poplatky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia vypožičaného zariadenia, ktoré nezodpovedá
bežnému opotrebeniu zákazník uhradí poskytovateľovi poplatok vo výške ceny opravy zariadenia, ktoré stanoví
servisné stredisko. V prípade, ak vypožičané zariadenie bolo poškodené spôsobom, na ktorý sa nevzťahuje
záruka, uhradí poskytovateľovi poplatok vo výške ceny opravy zariadenia, ktorú stanoví servisné stredisko.
6. Zodpovednosť poskytovateľa servisu. Poskytovateľ servisu nenesie zodpovednosť za (i) následné škody, (ii)
škody vzniknuté nehodou, (iii) nepriame škody ani (iv) priame škody vyplývajúce z tejto Zmluvy, či z používania
vypožičaného zariadenia. Sem patria okrem iného všetky škody zákazníka na osobnom majetku, softvéri a dátach,
či škody s nimi súvisiace. Obmedzenie zodpovednosti podľa vety predchádzajúcej je v najširšej možnej miere
ako ju umožňuje zákon o ochrane spotrebiteľa.
7. Záverečné ustanovenia. Tieto podmienky a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky, a to najmä Občianskym zákonníkom, v prípade ak je (i) zákazníkom fyzická osoba –
nepodnikateľ, tento požíva ochranu v rozsahu tak, ako ju ustanovuje zákon o ochrane spotrebiteľa, (ii) zákazníkom
právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, sa najmä na zabezpečenie záväzku, náhradu škody a zmluvnú
pokutu uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Pre spory vzniknuté z tejto Zmluvy je príslušný
súd v mieste sídla poskytovateľa servisu. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú
zo Zmluvných strán. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu s ňou ju slobodne
a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, vlastnou rukou podpísali.
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