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Všeobecné podmienky na poskytovanie verejnej elektronickej 
komunikačnej služby spoločnosti WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o.  

 
Preambula 

Spoločnosť WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o., so sídlom 
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 2, IČO: 35 923 342, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 
35089/B (ďalej len „WiMAX Telecom“), je spoločnosťou, ktorá je 
oprávnená na poskytovanie elektronických komunikačných sietí 
a elektronických komunikačných služieb v súlade so zákonom Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 610/2003 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a v 
rozsahu všeobecného povolenia a individuálneho povolenia vydaných 
Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.  
 

Článok I. 
Definície pojmov 

1. Zmluva je zmluva medzi WiMAX Telecom a treťou osobou 
o pripojení k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spolu so 
Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie verejnej 
elektronickej komunikačnej služby WiMAX Telecom (ďalej len 
„Všeobecné podmienky“), objednávkou účastníka na poskytovanie 
verejnej elektronickej komunikačnej služby a Tarifou poskytovanej 
verejnej elektronickej komunikačnej služby.  
2. Účastník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa alebo 
je oprávnená objednávať a používať služby WiMAX Telecom na základe 
Zmluvy.  
3. Služba alebo Služby je elektronická komunikačná služba prenosu 
hlasu alebo dát poskytovaná WiMAX Telecom na základe rozhodnutia 
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 3. 8. 2005, č. 
9510721014, ktorým vydal povolenie na poskytovanie prístupu 
koncovému účastníkovi do verejnej elektronickej komunikačnej siete 
(ďalej len „Povolenie“) umožňujúca Účastníkovi prístup do verejnej 
elektronickej telekomunikačnej siete. Služba je poskytovaná v rozsahu a 
za podmienok, ktoré sú určené objednávkou, Tarifou a Všeobecnými 
podmienkami.  
4. Objednávka je záväzná objednávka Účastníka na služby na 
formulári WiMAX Telecom, ktorá určuje rozsah a technickú špecifikáciu 
objednaných Služieb, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  
5. Tarifa je tarifa Služieb poskytovaných WiMAX Telecom na 
základe Zmluvy a upravuje sadzby cien a poplatkov, vrátane zliav, alebo 
príplatkov, ako aj podmienky, za ktorých sa tieto sadzby poskytujú 
Účastníkovi.  
6. Formulár je predpísané tlačivo na uzatvorenie Zmluvy, 
Objednávka alebo iný formulár WiMAX Telecom.   
7. Evidenčné číslo Objednávky je číslo, ktoré určil WiMAX Telecom 
Účastníkovi, ktoré identifikuje Účastníka a jeho Objednávku.  
8. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o 
uzatvorenie Zmluvy s WiMAX Telecom.  
9. Zodpovedná osoba je osoba určená Účastníkom, ktorá je 
oprávnená konať v mene Účastníka vo všetkých úkonoch súvisiacich s 
uzatvorením Zmluvy a jej zmenami, rovnako aj objednávať Služby na 
základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo na 
základe osobitného písomného splnomocnenia Účastníka.  
10. Kontaktná osoba je osoba určená Účastníkom, s ktorou bude 
komunikovať WiMAX Telecom, resp. jej oprávnení servisní partneri pri 
zriaďovaní pripojenia a rovnako riešiť prípadné technické problémy 
počas poskytovania Služby.  
11. Sieť je verejná telekomunikačná sieť, umožňujúca prenos hlasu 
alebo dát medzi bodmi siete. 
12. Systém je súhrn fyzicky a logicky prepojených 
telekomunikačných zariadení prevádzkovaných WiMAX Telecom a 
používaných na prenos dát. Rozhraniami Systému sú jeho koncové 
body, v ktorých je Systém pripojený k telekomunikačným systémom a 
sieťam zriaďovaným, resp. prevádzkovaným inými prevádzkovateľmi. 
Rozhraním Systému je aj koncový bod, v ktorom je Systém pripojený k 
spojovaciemu okruhu, ktorý slúži alebo má slúžiť na pripojenie 
Účastníka na Sieť internet. Súčasťou Systému sú Zariadenia. 
13. Koncový bod alebo Koncové zariadenie je technické zariadenie 
umiestnené v mieste uvedenom v Objednávke, ku ktorému má WiMAX 
Telecom vlastnícke právo, s komunikačným rozhraním uvedeným v 
Objednávke, ku ktorému je pripojené technické zariadenie Účastníka.  
14. Zariadenie alebo Zariadenia sú technické zariadenia Účastníka, 
ktoré slúžia na pripojenia Účastníka do Siete a umožňujú využívanie 
Služieb. 
15. Elektronická pošta je akákoľvek textová, hlasová, zvuková či 
obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno 
uložiť v Sieti alebo v technickom zariadení druhej strany, kým ju druhá 
strana nevyzdvihne.  
16. FUP – Fair Use Policy alebo Politika korektného využívania 
Služby je súbor opatrení a pravidiel, ktoré slúžia na zabezpečenie 
férového využívania poskytovaných Služieb Účastníkom. 
 

Článok II. 
Uzavretie Zmluvy 

1. Záujemca o uzatvorenie Zmluvy v súlade so Všeobecnými 
podmienkami predloží WiMAX Telecom na príslušnom Formulári a v 
súlade so Všeobecnými podmienkami riadne vyplnenú a podpísanú 
Objednávku. Takéto predloženie Objednávky sa považuje za návrh na 
uzavretie Zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak. Záujemca je povinný 
predložiť na požiadanie doklady potrebné k jeho riadnej identifikácii a k 
prevereniu splnenia podmienok nevyhnutných na uzatvorenie Zmluvy. 
WiMAX Telecom je oprávnená predložené doklady kopírovať, archivovať 
a spracúvať ich spôsobom a na účel špecifikovaný Všeobecnými 
podmienkami a Zmluvou. Záujemca je svojím návrhom na uzatvorenie 
Zmluvy viazaný po dobu 30 dní odo dňa jeho doručenia WiMAX 
Telecom. V tejto lehote je WiMAX Telecom povinná oznámiť 
Záujemcovi možnosť a podmienky poskytnutia požadovanej Služby 
a návrh na uzavretie Zmluvy akceptovať alebo nie. 
2. Zmluvu možno uzavrieť aj inak ako postupom uvedeným 
v odseku 1, najmä telefonicky. Ak účastník súhlasí s uzavretím Zmluvy 
telefonicky, dáva tým zároveň súhlas, že z dôvodu právnej istoty bude 
rozhovor zaznamenávaný a že ho možno použiť ako dôkaz v prípade 
reklamácie alebo v prípadnom spore. 
3. Vzájomné práva a povinnosti WiMAX Telecom a Účastníka pri 
uzatváraní Zmluvy sa riadia Zákonom, Zmluvou spolu so všetkými jej 
prílohami - Všeobecnými podmienkami, Tarifou, Objednávkou 
a prípadnými osobitnými dohodami.  
4. Tarifu Účastníkovi odovzdá WiMAX Telecom v deň uzavretia 
Zmluvy. Všeobecné podmienky, Formuláre zmlúv a Tarifa sú prístupné 
v sídle WiMAX Telecom a na www.wmx.sk 
5. WiMAX Telecom má právo podmieniť poskytnutie Služieb 
zložením zábezpeky v prípadoch uvedených vo Všeobecných 
podmienkach, v Tarife alebo osobitne dohodnutých s Účastníkom. 
Zábezpeka slúži na zabezpečenie budúcich pohľadávok WiMAX 
Telecom voči Účastníkovi, na zaplatenie cien za Služby v súlade s 
Tarifou, ako aj na zaplatenie akýchkoľvek iných splatných záväzkov 
Účastníka voči WiMAX Telecom. 

6. Zmluva nemôže byť uzavretá, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so 
Zákonom, dobrými mravmi alebo v rozpore so všeobecne zachovávanými 
obchodnými zvyklosťami. Zmluva taktiež nemôže byť uzavretá, ak Záujemca 
o uzavretie Zmluvy nevyslovil súhlas s podmienkami uvedenými v Zmluve, vo 
Všeobecných podmienkach, v Tarife a v prípade, pokiaľ neboli splnené 
ostatné podmienky pre uzatvorenie zmluvy podľa Všeobecných podmienok. 
7. Ak bude pre poskytovanie Služby nutné, aby WiMAX Telecom 
vybudoval nové technické riešenie, Zmluvu je možné uzatvoriť len ak 
Záujemca zabezpečí na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka 
nehnuteľnosti s vybudovaním takéhoto technického riešenia. 
8. WiMAX Telecom nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté 
prevádzkou telekomunikačných rozvodov a Koncového bodu, 
prostredníctvom ktorých je Služba poskytovaná na základe súhlasu podľa 
Všeobecných podmienok. 
9. WiMAX Telecom pri poskytovaní Služby nezriaďuje konkrétne fyzické 
pripojenie Zariadenia Účastníka do Siete a nezabezpečuje jeho funkčnosť a 
prevádzkyschopnosť. 
10. Na požiadanie poskytne WiMAX Telecom Účastníkovi zoznam 
odporúčaných zmluvných partnerov, z ktorých ktorýkoľvek sa nad rámec 
Zmluvy a na základe osobitnej objednávky Účastníka môže zaviazať vykonať 
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pripojenie Zariadení Účastníka 
do Siete a/alebo zabezpečiť ich funkčnosť a prevádzkyschopnosť. 
 

Článok III. 
Zmena Zmluvy  

1. Zmluvu je možné zmeniť len na základe dohody oboch zmluvných 
strán v písomnej forme, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predložením riadne 
vyplnenej Objednávky WiMAX Telecom môže Účastník požiadať o zriadenie 
novej Služby, príp. môže požiadať o zmenu Služby, zmeniť miesto inštalácie 
Zariadenia alebo zrušenie Služby predložením riadne vyplneného Formulára 
(napr. Žiadosť o zmenu) za podmienok podľa Zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté 
inak. Účastník je povinný uviesť popis požadovanej zmeny, identifikovať 
pôvodnú Objednávku a Zmluvu, ktorej sa táto zmena týka a je povinný uviesť 
potrebné identifikačné údaje Účastníka, čas od ktorého požaduje vykonať 
zmenu Služby. 
2. WiMAX Telecom je povinná najneskôr do 30 dní od prevzatia 
Objednávky alebo Formulára podľa bodu 1. tohto článku Všeobecných 
podmienok Objednávku alebo obsah Formulára odmietnuť alebo akceptovať a 
oznámiť Účastníkovi rozhodnutie. Do doby rozhodnutia WiMAX Telecom je 
Účastník svojou Objednávkou, resp. Formulárom viazaný. 
3. Ak dôjde zo strany WiMAX Telecom k zmene Tarify tak, že sa zvýši 
sadzba niektorej zo zložiek ceny za poskytovanie Služby a/alebo sa začne 
uplatňovať príplatok k sadzbe niektorej zo zložiek ceny za poskytovanie 
Služby, je WiMAX Telecom povinná najneskôr 15 dní predo dňom 
nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Tarify upovedomiť Účastníka o 
takejto zmene. Účastník je oprávnený od Zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť, 
najneskôr však do dňa predchádzajúceho ku dňu nadobudnutia účinnosti 
príslušnej zmeny Tarify. 
4. Ak dôjde zo strany WiMAX Telecom k zmene Tarify tak, že sa zníži 
sadzba niektorej zo zložiek ceny za poskytovanie Služby a/alebo sa bude 
podľa nového znenia Tarify na niektorú zo zložiek ceny za poskytovanie 
Služby uplatňovať zľava, na poskytnutie ktorej bude Účastník spĺňať 
podmienky, WiMAX Telecom je povinný vydať nové znenie Tarify a toto 
vyvesiť v sídle spoločnosti a/alebo zverejniť na www.wmx.sk. 
5. Ak dôjde k podstatnej zmene Všeobecných podmienok, WiMAX 
Telecom je povinná vydať nové Všeobecné podmienky 30 dní pred dňom 
nadobudnutia ich účinnosti a v tej istej lehote ich zverejniť na www.wmx.sk 
a informovať o tom Účastníka. 
6. Plnenie povinnosti WiMAX Telecom v zmysle článku V. bod 1. 
písmeno i) Všeobecných podmienok a v tejto súvislosti uskutočnenie zmien 
Zmluvy nie je možné považovať za podstatnú zmenu Všeobecných 
podmienok v zmysle článku III. bod 8. Všeobecných podmienok. Zvýšenie 
Tarify v dôsledku legislatívnych zmien nie je zmenou Tarify v zmysle článku 
III. bod 6.  Všeobecných podmienok. 
7. K zmene v osobe Účastníka môže dôjsť len na základe písomnej 
dohody podpísanej 

a) Účastníkom postupujúcim všetky práva a záväzky zo Zmluvy, 
a 

b) novým Účastníkom, na ktorého tieto práva a záväzky 
postupuje, a 

c) WiMAX Telecom ako poskytovateľom Služby. 
8. Podmienkou uzavretia dohody, ktorou sa mení osoba Účastníka je, že 
ku dňu prevodu všetkých práv a záväzkov vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy 
sú voči WiMAX Telecom uhradené všetky splatné faktúry za poskytovanie 
Služby podľa Zmluvy alebo podľa akejkoľvek inej zmluvy uzavretej medzi 
Účastníkom a WiMAX Telecom. 
9. Na uzavretie takejto dohody nemá Účastník právny nárok. 
10. Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len 
na základe písomných dodatkov odsúhlasených a podpísaných dotknutými 
zmluvnými stranami. 
11. Písomná forma dodatku k Zmluve sa nevyžaduje v prípade zmien 
Všeobecných podmienok alebo zmeny Tarify zo strany Podniku. 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti Účastníka 

1. Okrem iných povinností uvedených vo Všeobecných podmienkach, 
Zmluve a Tarife je Účastník povinný najmä:  

a) platiť cenu za zriadenie pripojenia, ako aj všetky súvisiace 
náklady a uhrádzať cenu za využívanie Služieb v súlade so 
Zmluvou a Tarifou na základe predloženia dokladu 
o vyúčtovaní riadne a včas, ak to povaha Služby umožňuje, 
inak na základe Zmluvy alebo podľa písomných pokynov 
WiMAX Telecom, 

b) oznámiť WiMAX Telecom písomne zmenu akýchkoľvek 
identifikačných údajov Účastníka, najmä adresy bydliska 
alebo sídla, fakturačnej adresy, bankového spojenia, názvu 
alebo mena, právnej formy, IČO a DIČ, IČ pre DPH, resp. 
zmenu iných údajov týkajúcich sa Zmluvy najneskôr do 7 
pracovných dní odo dňa vzniku zmeny; Účastník je povinný 
predložiť písomný doklad preukazujúci zmenu, 

c) oznámiť WiMAX Telecom písomne zmenu Kontaktnej osoby a 
Zodpovednej osoby najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
zmeny; Účastník je povinný predložiť písomný doklad 
preukazujúci zmenu, 

d) užívať Služby len v súlade so Zmluvou, Všeobecnými 
podmienkami, Zákonom a inými platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky, prípadne podľa písomných pokynov 
WiMAX Telecom, 

e) doplniť každé oznámenie zaslané WiMAX Telecom, ak bolo 
zaslané faxom, elektronickou poštou, telegraficky alebo iným 
spôsobom doručením originálu najneskôr do 7 kalendárnych 
dní, ak nebolo dohodnuté inak; na oznámenia, ktoré neboli v 
tejto lehote takto doplnené, nebude WiMAX Telecom 
prihliadať,  

f) poskytovať podľa požiadaviek WiMAX Telecom všetku 
súčinnosť, ktorá je potrebná na plnenie povinností WiMAX 
Telecom vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä  pri vykonávaní 
zriadenia pripojenia a umožniť WiMAX Telecom prevádzku, 
údržbu, meranie a kontrolu Koncových bodov v objektoch, v 
ktorých sa nachádza technické zariadenie, 

g) používať iba Koncové body, ktoré spĺňajú požiadavky 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 
prípadne podľa písomných pokynov WiMAX Telecom, 

h) zabrániť neoprávnenému použitiu Služby treťou osobou, 
alebo pripojeniu akéhokoľvek iného zariadenia 
ku Koncovému bodu,  

i) ako koncový užívateľ Služby neposkytovať alebo 
nepostupovať Službu tretím osobám, najmä za účelom 
dosiahnutia zisku alebo výhody z užívania Služby pre 
seba alebo tretiu osobu, ak nie je písomne dohodnuté 
inak, 

j) nezasahovať bez súhlasu WiMAX Telecom akokoľvek do 
Koncového bodu alebo iných telekomunikačných 
zariadení vo vlastníctve WiMAX Telecom, s výnimkou 
odinštalovania Zariadenia po ukončení Zmluvy v zmysle 
pokynov WiMAX Telecom, 

k) bezodkladne informovať WiMAX Telecom o znížení 
kvality alebo poruche Služby alebo inej  skutočnosti  
vzniknutej pri prevádzke zariadení súvisiacich s 
poskytovanou Službou, 

l) používať všetky spôsoby ochrany Siete určené WiMAX 
Telecom, 

m) zabrániť nepovolenému prenikaniu do iných častí 
Internetu a šíreniu vírusov cez Sieť, 

n) účastník je povinný zálohovať všetky údaje vo svojich 
informačných systémoch vždy počas doby výkonu 
servisu alebo akýchkoľvek zásahov WiMAX Telecom do 
jej zariadení uskutočnených na základe Zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou. Ak pre nedodržanie tejto povinnosti 
vznikne Účastníkovi akákoľvek škoda v dôsledku činnosti 
WiMAX Telecom, nie je WiMAX Telecom za takúto 
škodu zodpovedná a nie je teda povinná takúto škodu 
Účastníkovi uhradiť, 

o) splniť povinnosti voči orgánom štátnej správy 
vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

p) zabrániť neoprávnenému použitiu a manipulácii 
s Koncovým zariadením alebo Zariadením treťou osobou 
a urobiť za týmto účelom potrebné opatrenia, pokiaľ nie 
je dohodnuté inak, 

q) nepreviesť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu 
alebo meniť miesto inštalácie Zariadenia bez súhlasu 
WiMAX Telecom, 

r) všetky záväzky je Účastník povinný splniť najneskôr do 
piatich pracovných dní po ukončení zmluvného vzťahu 
medzi Účastníkom a WiMAX Telecom. 

2. Okrem iných práv uvedených vo Všeobecných podmienkach má 
Účastník právo najmä:  

a) na to, aby s ním WiMAX Telecom uzavrela Zmluvu, ak 
nenastane dôvod na odmietnutie uzavretia zmluvy zo 
strany WiMAX Telecom podľa čl. V body 4 až 6 
Všeobecných podmienok,  

b) na poskytnutie Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve 
za cenu podľa Tarify,  

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

d) na zasielanie vyúčtovania, ak o to požiada,  
e) na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania 

Služby v prípade zavinenia WiMAX Telecom; o vrátenie 
pomernej časti ceny musí Účastník požiadať najneskôr do 
troch mesiacov po obnovení poskytovanej Služby,  

f) obracať sa so svojimi pripomienkami a žiadosťami na 
WiMAX Telecom,  

g) sprostredkovávať poskytovanie Služby tretím osobám iba 
na základe osobitnej písomnej dohody s WiMAX 
Telecom.  

3. Účastník má právo počas platnosti Zmluvy písomne požiadať o 
vykonanie zmeny Zmluvy. 
4. Účastník sa zaväzuje zaplatiť WiMAX Telecom zmluvnú pokutu 
vo výške 331,94 € (slovom: tristotridsaťjedna eur deväťdesiatštyri 
centov) za každé porušenie povinností podľa ust. bodu 1. písm. d), h), 
i), j  , o) alebo p) tohto článku, ak Zmluva neustanovuje inak. 
5. WiMAX Telecom môže požadovať od Účastníka zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 132,78 € (slovom: stotridsaťdva eur 
sedemdesiatosem centov) za každé porušenie povinností podľa Zmluvy 
iné ako je uvedené v bode 6 tohto článku, ak Zmluva neustanovuje inak.  
6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo WiMAX 
Telecom na náhradu škody, a to aj nad rámec dohodnutej zmluvnej 
pokuty. 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti WiMAX Telecom 

1. WiMAX Telecom je povinná: 
a) poskytovať Služby špecifikované a dohodnuté Zmluvou, 
b) uzavrieť Zmluvu s každým Záujemcom o poskytovanie 

Služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa bodov 4 
až 6 tohto článku Všeobecných podmienok,  

c) zmeniť Zmluvu a uskutočniť iné zmeny, ak Účastník 
požiadal WiMAX Telecom spôsobom určeným podľa 
Všeobecných podmienok, ak je to technicky a právne 
možné, 

d) udržiavať technické zariadenia Siete WiMAX Telecom v 
takom technickom stave, aby bola dosahovaná obvyklá 
kvalita Služieb stanovená telekomunikačnými normami, 
pričom kvalita Služieb je závislá aj od technických 
zariadení tretích osôb, 

e) predkladať Účastníkovi vyúčtovanie Služieb, ak z povahy 
Služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné, a na 
požiadanie poskytnúť Účastníkovi údaje o jednotlivých 
prvkoch Služby, 

f) viesť evidenciu osobných údajov všetkých Účastníkov 
svojej Siete v súlade s ust. § 55 ods. 1 písm. b) Zákona, 

g) informovať Účastníka o zmenách, ktoré majú vplyv na 
Služby, 

h) zabezpečiť náležité opatrenia na ochranu identifikačných 
a iných osobných údajov ako aj informácií o Účastníkovi 
v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a okrem prípadov ustanovených týmito 
predpismi alebo dohodnutých s Účastníkom ich nebude 
oznamovať tretím osobám, 

i) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky a 
všetky legislatívne zmeny premietnuť do ustanovení 
Zmluvy. 

2. Okrem iných práv uvedených vo Všeobecných podmienkach 
má WiMAX Telecom právo najmä na zaplatenie ceny poskytnutých 
Služieb Účastníkovi a iných pohľadávok voči Účastníkovi podľa 
Všeobecných podmienok, Tarify a Zmluvy, ak  vyúčtovanie doručila 
WiMAX Telecom Účastníkovi najneskôr do troch mesiacov od 
posledného dňa zúčtovacieho obdobia; to neplatí pri vyúčtovaní 
predplatených služieb.  
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3. WiMAX Telecom má právo na náhradu škody spôsobenej 
Účastníkom alebo treťou osobou na Sieti a na Koncovom bode alebo na 
inom telekomunikačnom zariadení vo vlastníctve WiMAX Telecom. 
4. WiMAX Telecom má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak je 
jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu 
technicky neuskutočniteľné alebo uskutočniteľné len s neprimerane 
vysokými nákladmi WiMAX Telecom. 
5. WiMAX Telecom má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak 
Záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je 
dlžníkom WiMAX Telecom alebo inej osoby alebo niektorá z týchto 
osôb už predtým odstúpila od zmluvy rovnakého alebo podobného 
druhu s ním, alebo vypovedal s ním takúto zmluvu. 
6. WiMAX Telecom má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy, ak 
Záujemca nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami alebo umiestnenie 
Koncového zariadenia nie je dostatočne zabezpečené pred 
neoprávneným použitím alebo manipuláciou treťou osobou. 
7. WiMAX Telecom má právo dočasne prerušiť alebo obmedziť 
poskytovanie telekomunikačnej Služby z dôvodu jej zneužívania 
Účastníkom, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania 
technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu, pričom za 
zneužívanie Služieb sa považuje najmä ak: 

a) Účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na 
podporu, vytvorenie možnosti, alebo zapojenie sa do 
akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity, t. j. 
aktivity v rozpore s dobrými mravmi alebo pravidlami 
slušnosti, najmä však na prenos urážlivej, obťažujúcej 
alebo zlomyseľnej komunikácie, alebo na šírenie 
poplašnej správy alebo výhražných informácií,  

b) Účastník použije Služby poskytované podľa Zmluvy na 
narušenie Siete, vrátane akéhokoľvek pokusu o získanie 
neoprávneného prístupu k Službám alebo k Sieti, 

c) Účastník sa pokúsi o preťaženie Siete akýmkoľvek 
spôsobom, alebo uskutoční čo i len pokus namierený 
proti integrite Siete,  

d) Účastník sprostredkuje Služby tretím osobám bez 
písomného súhlasu a dohody s WiMAX Telecom, 

e) Účastník zasiela nevyžiadanú elektronickú poštu. Na 
účely priameho marketingu je dovolené volanie, 
zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty, 
vrátane služby krátkych správ Účastníkovi len s jeho 
predchádzajúcim súhlasom. Za súhlas sa považuje aj 
súhlas osoby, ktorú Účastník splnomocnil na používanie 
svojho prístupu k Sieti. Udelený súhlas možno 
kedykoľvek odvolať. Je zakázané zasielanie elektronickej 
pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je 
známa adresa a totožnosť odosielateľa, na ktorú môže 
Účastník zaslať žiadosť o skončenie zasielania takýchto 
správ. 

8. WiMAX Telecom má právo dočasne prerušiť alebo obmedziť 
poskytovanie telekomunikačnej Služby aj z dôvodu:  

a) nezaplatenia ceny za Službu v lehote upravenej vo 
Všeobecných podmienkach, a to až do jej zaplatenia 
alebo do zániku. Za obnovenie poskytovania služby 
môže požadovať zaplatenie poplatku podľa Tarify, 

b) porušenia Všeobecných podmienok. 
9. Prerušenie alebo obmedzenie poskytovania Služby nezbavuje 
Účastníka povinnosti uhrádzať poplatky za Služby v súlade 
s Objednávkou a Tarifou. 
10. WiMAX Telecom má právo overiť identifikačné a iné údaje 
Záujemcu o uzavretie Zmluvy zákonným spôsobom. 
11. WiMAX Telecom má právo zmeniť technologické riešenie 
poskytnutia Služby v priebehu zmluvného vzťahu, ak poskytne najmenej 
rovnakú kvalitu Služby ako podľa pôvodného riešenia.  
12. WiMAX Telecom má právo zaviesť dodatočné spôsoby 
ochrany Siete, ak je to potrebné z dôvodu jej ochrany alebo ochrany 
Účastníka a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné 
finančné náklady zo strany Účastníka. 
13. WiMAX Telecom má právo zmeniť obdobie, za ktoré bude 
pravidelne vystavovať Účastníkovi vyúčtovanie. 
14. WiMAX Telecom má právo informovať Účastníka o Službách, 
svojich produktoch a svojich iných aktivitách. 
15. WiMAX Telecom má právo na nevyhnutný čas prerušiť 
poskytovanie Služieb bez predošlého upozornenia z organizačných, 
technických alebo prevádzkových dôvodov, ktoré sú okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej 
republiky, alebo v prípade údržby, opravy a reštrukturalizácie Siete, ako 
aj v prípade vykonania opráv, servisu a údržby telekomunikačných 
zariadení Účastníka alebo WiMAX Telecom v prípade, že k takémuto 
obmedzeniu alebo prerušeniu bude WiMAX Telecom povinná pristúpiť 
podľa rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy Slovenskej 
republiky. 
16. Doba zhromažďovania a spracúvania informácií v rozsahu 
uvedenom vo Všeobecných podmienkach sa zhoduje s dobou trvania 
Zmluvy. V prípade uskutočnenia vyúčtovania, vrátane evidencie a 
vymáhania pohľadávok, alebo uplatňovania práva doba trvá aj po zániku 
Zmluvy. WiMAX Telecom nie je oprávnený zlikvidovať osobné údaje 
Účastníka až do uplynutia lehôt ustanovených v osobitných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch.  
17. Účastník berie na vedomie, že niektoré z poskytovaných 
Služieb sú poskytované s Fair Use Policy (FUP), t.j. s priradením určitým 
spôsobom limitovaných a zdieľaných kapacitných zdrojov Systému. V 
závislosti od zvoleného programu Služieb je preto v prípade Služieb 
poskytovaných s Fair Use Policy (FUP) zodpovednosť WiMAX Telecom 
obmedzená v zmysle článku VIII. bod 10. Všeobecných podmienok.   
 

Článok VI. 
Cena a spôsob jej úhrady 

1. Účastník je povinný uhradiť WiMAX Telecom za poskytovanie 
Služieb cenu uvedenú v Tarfife, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
Zmluvy. Pre určenie výšky ceny poskytnutých Služieb Účastníkovi 
použije WiMAX Telecom údaj o výške a počte poskytnutých Služieb 
Účastníkovi uvedený v evidencii informačného systému WiMAX 
Telecom.  
2. Fakturačným obdobím pre Účastníka je jeden kalendárny 
mesiac, ak nebolo v Zmluve dohodnuté inak. Dátumom poskytnutia 
služby príslušného fakturačného obdobia je prvý deň tohto fakturačného 
obdobia. Dátumom dodania služby je posledný deň v mesiaci. 
3. Cenu za Služby vyúčtuje WiMAX Telecom Účastníkovi 
prostredníctvom faktúry. Účastník podpisom Zmluvy súhlasí s tým, aby 
WiMAX Telecom vyhotovovala a zasielala mu faktúry elektronicky 
v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty, na základe ktorého WiMAX Telecom vyúčtuje služby faktúrou 
výlučne v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“ alebo 
„faktúra“) a Účastník berie na vedomie, že WiMAX Telecom nie je 
povinná zasielať mu faktúru aj v tlačenej, písomnej forme ak účastník 
nepožiada o jednorazové alebo pravidelné vyhotovenie odpisu 
elektronickej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia 
faktúry. Tlačená verzia faktúry je k dispozícii zákazníkovi na požiadanie. 
4. Cenu možno platiť prevodným príkazom z účtu účastníka, 
inkasom z účtu účastníka, priamym vkladom na účet WiMAX Telecom. 

5. Účastník je povinný uhrádzať svoje záväzky vyplývajúce zo 
zmluvného vzťahu založeného Zmluvou riadne a včas. Za riadnu úhradu sa 
považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky identifikačné znaky, 
ktoré sú uvedené na faktúre, najmä variabilný symbol, čiastku a číslo účtu 
Účastníka. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu 
akceptovať. Za včasnú úhradu sa považuje úhrada pripísaná na účet WiMAX 
Telecom najneskôr v deň splatnosti faktúry, ktorá je uvedená na faktúre.  
6. Úhradu faktúry inkasným spôsobom z bankového účtu Účastníka, 
zmenu bankového spojenia, zavedenie alebo zrušenie uvedeného spôsobu 
platby je Účastník povinný oznámiť WiMAX Telecom najmenej 7 pracovných 
dní pred termínom splatnosti faktúry.  
7. Všetky poplatky spojené s úhradou faktúr znáša v plnom rozsahu 
Účastník. 
8. WiMAX Telecom je oprávnená upozorniť Účastníka (ďalej len 
„upomienka“) na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú sumu, a to aj opakovane v 
prípade, ak neuhradil cenu Služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej 
splatnosti. 
9. Účastník vyhlasuje, že má prístup k ním určenej e-mailovej adrese a 
že softvérové aplikácie ktoré sú podmienkou úspešného doručenia faktúry v 
elektronickej forme vlastní a zaväzuje sa ich udržiavať po celú dobu trvania 
zmluvného vzťahu s WiMAX Telecom. Účastník ďalej vyhlasuje, že si je 
vedomý skutočností, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre sú 
predmetom telekomunikačného tajomstva a že je povinný toto 
telekomunikačné tajomstvo zachovávať. WiMAX Telecom nezodpovedá za 
porušenie telekomunikačného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku 
jeho úniku z e-mailovej adresy Účastníka, alebo v dôsledku úniku z 
internetovej aplikácie Účastníka. Účastník je povinný vopred oznámiť WiMAX 
Telecom akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie 
elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy a pod. 
10. WiMAX Telecom nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné 
údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na 
komunikačnej trase pri použití internetu. WiMAX Telecom nezodpovedá za 
škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia účastníka do siete internet, 
z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k účastníkovi, alebo v 
dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti účastníka naviazať príslušné spojenie 
alebo prístup k internetu. 
11. V prípade pochybností sa elektronická faktúra, alebo akákoľvek 
písomnosť zaslaná v zmysle všeobecných podmienok považuje za doručenú 
uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania 
elektronickej faktúry alebo písomnosti účastníkovi prostredníctvom 
elektronickej pošty na účastníkom určenú e-mailovú adresu. Účastník sa 
zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť WiMAX Telecom ak mu faktúra 
vystavená elektronicky nebola doručená v deň, v ktorý mu obvykle v 
predchádzajúcich mesiacoch bola doručená. V prípade nesplnenia tejto 
oznamovacej povinnosti účastníka nie je WiMAX Telecom povinný 
preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú. 
12. Za poskytnutie Koncového zariadenia Účastníkovi je WiMAX Telecom 
oprávnená požadovať zábezpeku na Koncové zariadenie (ďalej len 
„Zábezpeka na Koncové zariadenie“) alebo inú platbu podľa Tarify. Účelom 
použitia Zábezpeky za Koncové zariadenie je úplné alebo čiastočné pokrytie 
prípadnej škody na Koncovom zariadení, ktorá môže byť spoločnosti WiMAX 
Telecom spôsobená zavinením Účastníka alebo tretej osoby. Zábezpeku na 
Koncové zariadenie zaplatenú v súlade so Všeobecnými podmienkami vráti 
WiMAX Telecom Účastníkovi na základe písomnej žiadosti Účastníka 
s uvedením bankového spojenia na Účastníka najneskôr do 2 mesiacov odo 
dňa spätného odovzdania nepoškodeného Koncového zariadenia 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a doručenia žiadosti Účastníka, ak 
nebola Zábezpeka na Koncové zariadenie započítaná jednostranne WiMAX 
Telecom voči pohľadávke WiMAX Telecom voči Účastníkovi. Náklady na 
vrátenie Koncového zariadenia znáša WiMAX Telecom v prípade, ak Účastník 
využil na jeho vrátenie službu tretej osoby, ktorú WiMAX Telecom povolil 
(pošta, kuriérska služba apod.).  
13. WiMAX Telecom si vyhradzuje právo požadovať primerané 
zabezpečenie platby, ak je Účastník v omeškaní s úhradou svojich zmluvných 
záväzkov alebo existujú oprávnené pochybnosti o platobnej schopnosti 
Účastníka alebo existuje domnienka, že vymožiteľnosť záväzkov spôsobí 
závažné problémy alebo sa vyskytli podobné prípady, ktoré oprávňujú 
požadovať zábezpeku. 
14. WiMAX Telecom je oprávnená započítať akékoľvek zábezpeky, 
zálohy, Zábezpeku za Koncové zariadenie a preplatky Účastníka voči jeho 
všetkým existujúcim záväzkom zo Zmluvy alebo iných zmlúv uzavretých s 
WiMAX Telecom vrátane záväzkov, ktoré ešte nie sú splatné, alebo ktoré sú 
už premlčané, a to bez ďalšieho výslovného súhlasu Účastníka. 
15. V prípade, ak Účastník riadne a včas nesplní svoj splatný záväzok 
voči WiMAX Telecom, je WiMAX Telecom oprávnená uspokojiť svoje splatné 
pohľadávky voči Účastníkovi zo zábezpeky. 
16. Účastník je oprávnený uhradiť svoje záväzky aj spôsobom 
dohodnutým s WiMAX Telecom na základe osobitnej písomnej dohody.  
17. V prípade, ak WiMAX Telecom využije zábezpeku alebo jej časť na 
úhradu splatných pohľadávok voči Účastníkovi, WiMAX Telecom nie je 
povinná Účastníkovi zabezpečovať využívanie Služieb, a to až do doplnenia 
zábezpeky do pôvodnej výšky. 
18. Ak v lehote splatnosti nedôjde k úhrade dlžnej sumy Účastníkom, má 
WiMAX Telecom voči Účastníkovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 
%  z celkovej dlžnej sumy denne. V prípade, ak by výška úroku z omeškania 
stanovená podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky bola 
vyššia, ako je dohodnutá podľa prvej vety tohto článku Všeobecných 
podmienok, má WiMAX Telecom nárok na úrok z omeškania v zákonnej 
výške.  
19. Zmluvné strany si cenu za Služby dohodli v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 

Článok VII. 
Reklamácie  

1. Účastník je oprávnený podať reklamáciu na správnosť úhrady v 
prípade, ak existuje dôvodné podozrenie, že WiMAX Telecom nevystavila 
faktúru za Služby v súlade so Zmluvou a Tarifou a reklamáciu týkajúcu sa 
kvality poskytnutých Služieb. 
2.  Spoločnosť WiMAX Telecom si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu 
najmä v prípade, ak zníženie kvality poskytnutých Služieb spôsobili okolnosti 
uvedené v čl. IV bod  a v čl. V bod 15 Všeobecných podmienok. 
3. Reklamáciu je Účastník oprávnený podať písomne a doručiť WiMAX 
Telecom v lehote do 3 mesiacov od dňa, kedy nastala skutočnosť 
zakladajúca dôvod reklamácie, inak toto právo Účastníka zaniká. Reklamácia 
týkajúca sa kvality Služieb môže byť podaná aj telefonicky, elektronickou 
poštou alebo faxom, ak závada neumožňuje plnohodnotné využívanie Služby 
a WiMAX Telecom sa s Účastníkom dohodne, že Účastník nie je povinný 
doručiť písomnú reklamáciu. 
4. V reklamácii je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné údaje s 
uvedením Evidenčného čísla Zmluvy, ktorej sa reklamácia týka a jasným a 
zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.  
5. WiMAX Telecom rozhodne o reklamácii do 30 dní odo dňa jej 
doručenia WiMAX Telecom. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok 
a jeho stručné odôvodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamácie 
účelné, v rozhodnutí uvedie WiMAX Telecom aj krátke technické stanovisko, 
z ktorého vychádzala WiMAX Telecom pri rozhodovaní o reklamácii. 
Spoločnosť WiMAX Telecom je povinná Účastníkovi písomne oznámiť 
výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do siedmich pracovných dní odo 
dňa rozhodnutia o reklamácii. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak nebola 
reklamácia podaná písomne. 

6. Doručenie reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie 
úhrady za poskytnutie Služieb Účastníkom. 
7. Ak sa na základe reklamácie nezistí na Koncovom bode 
konkrétna chyba, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka a 
rozsah poskytnutých Služieb, resp. nedostatky Služieb nemožno 
preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému 
rozsahu využívania Služieb za predchádzajúcich šesť mesiacov. 
8. V prípade, že bude reklamácia uznaná za opodstatnenú, bude 
táto zúčtovaná najneskôr vo fakturačnom období nasledujúcom po 
fakturačnom období, v ktorom bola reklamácia uznaná, prípadne WiMAX 
Telecom dohodne s Účastníkom iný spôsob odškodnenia. 
9. V prípade, ak sa zistí, že reklamácia je neopodstatnená a 
WiMAX Telecom vznikli náklady spojené s prešetrovaním reklamácie, 
WiMAX Telecom má nárok na úhradu týchto nákladov Účastníkom 
a zároveň je oprávnená tieto náklady Účastníkovi vyúčtovať v najbližšej 
faktúre. 
 

Článok  VIII. 
Zodpovednosť za škodu  

1. WiMAX Telecom a Účastník zodpovedajú druhej zmluvnej strane 
za škody spôsobené v dôsledku zavineného porušenia svojich povinností 
uvedených v Zákone, Zmluve, vo Všeobecných podmienkach a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisoch. WiMAX Telecom, ako aj 
Účastník nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, 
ak nie je dohodnuté inak.  
2. WiMAX Telecom zodpovedá za škodu spôsobenú Účastníkom 
neposkytnutím, chybným poskytnutím Služieb alebo iným spôsobom, a 
to len do výšky tej časti ceny podľa Tarify, ktorú je Účastník povinný 
uhradiť za dobu, počas ktorej neboli Účastníkovi poskytované Služby na 
základe zavinenia WiMAX Telecom, alebo boli poskytované chybne. 
Právo Účastníka na náhradu škody podľa tohto ustanovenia zaniká, ak si 
ho Účastník písomne neuplatní voči WiMAX Telecom do jedného 
mesiaca od posledného dňa príslušného fakturačného obdobia, v ktorom 
došlo k vzniku škody.  
3. Účastník zodpovedá za škodu spôsobenú WiMAX Telecom alebo 
tretej osobe neoprávneným zásahom do Koncového bodu, resp. 
Zariadenia alebo ich neoprávnenou manipuláciou v dôsledku opomenutia 
jeho povinnosti prípadne za škodu spôsobenú jeho nevhodným použitím 
a umiestnením. V týchto prípadoch Účastník zodpovedá aj za nepriame 
škody, následné škody a ušlý zisk. 
4. WiMAX Telecom nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v 
dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia Služieb, najmä 
ako priameho dôsledku poruchy, opravy, údržby, reštrukturalizácie a 
rozšírenia Siete alebo jej časti, ako aj siete prevádzkovanej iným 
poskytovateľom telekomunikačných služieb alebo jej časti, alebo ako 
dôsledok prekročenia kapacity Siete alebo kapacity siete iného 
poskytovateľa telekomunikačných služieb. WiMAX Telecom taktiež 
nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo 
nesprávnym poskytnutím Služieb v dôsledku udalostí, ktoré sú 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 
5. WiMAX Telecom nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky 
Služby spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby 
sprístupnené v jej Sieti, ktoré poskytujú tretie strany. 
6. WiMAX Telecom nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v 
dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ktoré sú 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. Za vyššiu moc sa považujú živelné 
udalosti (povodeň, búrka, záplavy, úder blesku, krupobitie), svojvoľné 
konanie tretích osôb, povstanie, pouličné nepokoje, štrajky, pracovné 
výluky, bojkotovanie práce, obsadenie majetku dôležitého pre plnenie 
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, rušenie pracovného poriadku, vojna 
(vyhlásená i nevyhlásená), teroristický útok, zmena politickej alebo 
ekonomickej situácie, ktorá  vylučuje alebo neprimerane sťažuje výkon 
práv a povinností zo Zmluvy alebo akákoľvek iná podobná príčina. 
7. WiMAX Telecom nezodpovedá za škodu vzniknutú Účastníkovi, 
ak bola spôsobená nevhodným nastavením Služieb alebo Zariadenia zo 
strany Účastníka. 
8. WiMAX Telecom nezodpovedá za obsah informácií a údajov 
prenášaných prostredníctvom Služieb a ani za škodu, ktorú ich obsah 
môže spôsobiť. 
9. WiMAX Telecom nenesie zodpovednosť za nemožnosť doručenia 
správy prostredníctvom elektronickej pošty, ak bola spôsobená treťou 
osobou, prípadne zaradením IP adresy odosielateľa správy do zoznamu 
potencionálnych nebezpečných odosielateľov („black list“) alebo 
technickými obmedzeniami Siete, najmä kapacitnými obmedzeniami 
nastavenými v SMTP protokole. 
10. V prípade, ak je Služba poskytovaná s Fair Use Policy (FUP), 
nemôže byť z technických dôvodov garantované dodržanie kapacitných 
parametrov Služby. Z uvedených dôvodov zaručuje WiMAX Telecom 
Účastníkovi v prípade Služby poskytovanej s Fair Use Policy (FUP) 
cieľovú časovú dostupnosť Služby, nie však kapacitnú dostupnosť 
Služby. 
11. WiMAX Telecom nezodpovedá za škodu, ak Účastník spôsobí 
výpadok alebo obmedzenie pripojenia nesprávnym zásahom v 
delegovanej administrácii cez webové rozhranie Služieb, prípadne iným 
svojím konaním. WiMAX Telecom tiež nezodpovedá za škodu vzniknutú 
prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných 
zariadení, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, ale sú súčasťou poskytovania 
pripojenia. WiMAX Telecom nezodpovedá ani za škodu, ktorá vznikla 
účastníkovi vymazaním e-mailu, prítomnosťou vírusu v e-maili 
Účastníka, a to ani v prípade, keď e-mail prešiel antivírusovou kontrolou 
alebo v prípade, keď antivírus identifikoval e-mail ako zavírený, aj keď v 
skutočnosti zavírený nebol. 
12. WiMAX Telecom nenesie zodpovednosť za porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo a za 
škodu, ktorá vznikne tretej osobe v dôsledku využívania Služby 
Účastníkom.  
13. WiMAX Telecom nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu 
resp. Účastníkových dát, t.j. neručí za to, že Účastníkove dáta pri 
prenose v Sieti nebudú zneužité tretími stranami. 
14. Účastník zodpovedá za zneužitie prístupových kódov zverených 
mu v súvislosti s používaním Služby.  
15. Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa primerane 
vzťahujú ustanovenia platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 
 

Článok  IX. 
Trvanie Zmluvy 

1. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, pokiaľ nie je dohodnuté 
inak. Viazanosť sa vzťahuje na Službu. Účastník je povinný konať tak, 
aby bola dodržaná doba viazanosti podľa Zmluvy a za týmto účelom 
poskytovať WiMAX Telecom nevyhnutnú súčinnosť. 
2. Zmluva zaniká:  

a) odstúpením od Zmluvy, 
b) výpoveďou,  
c) dohodou Účastníka a WiMAX Telecom,  
d) na základe platného právneho predpisu Slovenskej 
republiky, 
e) iným spôsobom podľa Všeobecných podmienok.  
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3. Ak bola v Zmluve dojednaná na dobu určitú, uplynutím tejto 
doby Zmluva zaniká, len ak Účastník najneskôr 14 dní pred uplynutím 
doby jej platnosti a účinnosti doručí WiMAX Telecom písomné 
oznámenie o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy uplynutím 
dojednanej doby. Ak Účastník nedoručí  takéto písomné oznámenie 
WiMAX Telecom v ustanovenej lehote, doba trvania Zmluvy sa mení na 
dobu neurčitú. 
4. Účastník môže odstúpiť od Zmluvy, ak: 

a) po oznámení podstatných zmien Všeobecných 
podmienok a ostatných zmluvných podmienok zo strany 
WiMAX Telecom najmenej 1 mesiac vopred takúto 
zmenu neakceptuje, a to spôsobom, že doručí WiMAX 
Telecom písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy, 
a to najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmeny, 

b) WiMAX Telecom neoznámil podstatnú zmenu zmluvných 
podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo 
neinformoval Účastníka najmenej jeden mesiac vopred o 
jeho práve odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak tieto 
zmeny neakceptuje,  

c) WiMAX Telecom opakovane neodstráni reklamovanú 
závadu Služby v určenom čase, 

d) WiMAX Telecom opakovane i po odôvodnenej reklamácii 
neposkytuje Službu podľa Zmluvy, alebo ju poskytuje s 
podstatnými vadami. 

5. WiMAX Telecom môže odstúpiť od Zmluvy, ak Účastník 
a) opakovane neoprávnene zasahuje do Koncového bodu 

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

b) nezaplatí cenu za Službu alebo inú splatnú pohľadávku 
WiMAX Telecom ani do 45 dní po dni splatnosti,  

c) pripojí na Sieť Zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky 
platného právneho predpisu Slovenskej republiky alebo 
používa také Zariadenie v rozpore so schválenými 
podmienkami, a ani na výzvu WiMAX Telecom 
Zariadenie neodpojí,  

d) opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje 
WiMAX Telecom kontrolu jej používania, najmä 
poskytnutie nepravdivých alebo neúplných 
identifikačných údajov súvisiacich s poskytovaním 
Služieb alebo ak Účastník používa Služby protiprávnym 
spôsobom, 

e) opakovane menej závažne alebo podstatným spôsobom 
porušuje podmienky Zmluvy, 

f) poskytuje Službu tretím osobám, najmä za účelom 
dosiahnutia zisku alebo výhody z užívania Služby pre 
seba alebo tretiu osobu bez písomného súhlasu WiMAX 
Telecom. 

6. WiMAX Telecom je ďalej oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak: 
a) je poskytovanie Služby podľa Zmluvy v dohodnutom 

rozsahu v požadovanom mieste alebo v požadovanom 
rozsahu technicky neuskutočniteľné alebo 
uskutočniteľné len s neprimerane vysokými nákladmi 
WiMAX Telecom, 

b) sa údaje uvedené Účastníkom v Zmluve dodatočne 
preukážu ako nepravdivé, čo by mohlo mať za následok 
vznik ujmy,  

c) je Účastník insolventný, najmä ak na majetok Účastníka 
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ak bola na 
Účastníka uvalená nútená správa podľa platného 
právneho predpisu Slovenskej republiky alebo ak 
Účastník vstúpil do likvidácie,  

d) pri ktoromkoľvek ďalšom vzájomnom zmluvnom vzťahu 
s Účastníkom budú evidované pohľadávky po lehote 
splatnosti. 

7. Účastník môže vypovedať Zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú 
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, pričom podmienkou 
výpovede je uhradenie všetkých záväzkov voči WiMAX Telecom. 
8. Účastník nie je oprávnený vypovedať Zmluvu, pokiaľ je 
dojednaná na dobu určitú. 
9. WiMAX Telecom môže Zmluvu vypovedať v prípade, ak ďalej 
nemôže poskytovať Služby podľa Zmluvy v dohodnutom rozsahu alebo 
v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho 
poskytovania Služieb. Ak WiMAX Telecom vypovie Zmluvu z dôvodu 
modernizácie 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 a podľa Povolenia 
vypovedať Zmluvu najneskôr 2 mesiace pred ukončením  poskytovania 
svojich Služieb. 
10. Vo výpovedi je Účastník povinný uviesť svoje identifikačné 
údaje a Evidenčné číslo Objednávky a Zmluvy. 
11. Výpovedná lehota je jeden mesiac. Výpovedná lehota uplynie 
posledný pracovny deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
12. Zmluvu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej písomnej 
dohody WiMAX Telecom a Účastníka. Účastník, ktorý má záujem 
ukončiť Zmluvu dohodou, je povinný písomne požiadať o uzavretie 
takejto dohody. V návrhu dohody je Účastník povinný uviesť Evidenčné 
číslo Objednávky a Zmluvy. 
13. Smrťou fyzickej osoby, ktorá je Účastníkom alebo vyhlásením 
takejto fyzickej osoby za mŕtvu Zmluva zaniká. Zmluva takisto zaniká 
zánikom právnickej osoby, ktorá bola Účastníkom. WiMAX Telecom je 
oprávnená okamžite po tom, ako sa dozvie o skutočnosti, že Účastník 
zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol, ukončiť poskytovanie 
Služby. 
14. Pri zániku Zmluvy z ktoréhokoľvek dôvodu nie je WiMAX 
Telecom povinná vrátiť Účastníkovi aktivačné a zriaďovacie poplatky. 
Účastník je povinný vrátiť WiMAX Telecom Koncový bod, prípadne iné 
veci, ktoré sú vo vlastníctve WiMAX Telecom najneskôr do 14 
kalendárnych dní od zániku Zmluvy.  
15. WiMAX Telecom pri zániku Zmluvy zašle Účastníkovi konečné 
vyúčtovanie, na základe ktorého je Účastník povinný uhradiť dlžnú 
sumu uvedenú v tomto vyúčtovaní. 
16. V prípade skončenia Zmluvy zo strany WiMAX Telecom z 
dôvodu porušenia Zmluvy na strane Účastníka alebo v prípade 
skončenia Zmluvy zo strany Účastníka bez dôvodu na strane WiMAX 
Telecom v období viazanosti Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli, že 
Účastník je povinný zaplatiť WiMAX Telecom za porušenie povinnosti 
konať tak, aby bola dodržaná doba viazanosti finančné vyrovnanie vo 
výške zodpovedajúcej súčtu cien za Služby za obdobie odo dňa 
skončenia Zmluvy do konca obdobia viazanosti Zmluvy. 
 

Článok  X. 
Súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov 

1. Podpisom Zmluvy udeľuje Účastník WiMAX Telecom súhlas 
podľa § 7 ods. 1, 2, 10 a 11 a § 23 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení na spracúvanie svojich osobných 
údajov ich získavaním, zhromažďovaním, zaznamenávaním, 
usporadúvaním, prepracúvaním, aktualizovaním, vyhľadávaním, 
prehliadaním, preskupovaním, kombinovaním, premiestňovaním, 

využívaním, uchovávaním a/alebo poskytovaním na spracúvanie v 
informačných systémoch registrovaných WiMAX Telecom a/alebo 
evidovaných WiMAX Telecom (ďalej len „IS“), a to na účel poskytovania 
Služby podľa Zmluvy a iných aktivít súvisiacich so Zmluvou, pričom uvedené 
činnosti je WiMAX Telecom oprávnený vykonávať aj prostredníctvom tretej 
osoby. V rozsahu vyššie uvedeného súhlasu je WiMAX Telecom oprávnený 
vykonávať cezhraničný prenos osobných údajov do druhých štátov a/alebo 
tretích štátov, avšak výlučne v rámci spoločnej materskej spoločnosti 
WiMAX Telecom a subjektov v cudzine, v postavení ovládajúcej a ovládanej 
osoby podľa §66a Obchodného zákonníka. 
2. Osobnými údajmi sa rozumejú zmluvné strany meno, priezvisko, 
akademický titul, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti a adresu, 
bankové spojenie/číslo účtu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a 
sídlo, bankové spojenie/číslo účtu, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné 
meno a miesto podnikania, bankové spojenie/číslo účtu, ak ide o podnikateľa 
fyzickú osobu, telefónne číslo, ak má na základe požiadavky Účastníka zostať 
utajené, kategória prístupu k sieti. 
3. Podpisom Zmluvy udeľuje Účastník WiMAX Telecom súhlas podľa § 
7 ods. 1, 2, 10 a 11 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na 
uvádzanie svojho obchodného mena, sídla a/alebo loga za účelom ich použitia 
ako referencie pri marketingových aktivitách WiMAX Telecom. 
4. Doba platnosti súhlasov Účastníka podľa tohto článku sa zhoduje s 
dobou vykonávania podnikateľskej činnosti WiMAX Telecom. 
 

Článok  XI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. WiMAX Telecom uplatňuje na vybrané Služby FUP (Politika korektného 
využívania Služby). Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať FUP počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy za podmienok ustanovených Všeobecnými 
podmienkami, Zmluvou a/alebo Tarifou. 
2. WiMAX Telecom a Účastník sa dohodli, že písomné doručenie 
oznámenia o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa Služieb (ďalej len 
„Oznámenie“) podľa Všeobecných podmienok sa budú oznamovať niektorým 
z nasledujúcich spôsobov: 

a) osobným doručením,  
b) doručením,  
c) iným spôsobom oznámenia. 

3. Za osobné doručenie sa považuje doporučené doručenie Oznámenia 
alebo doručenie Oznámenia s doručenkou na poslednú známu adresu 
Účastníka. Oznámenie sa považuje za oznámenú dňom, kedy Účastník alebo 
iná osoba spôsobilá na právne úkony, bývajúca na tej istej adrese a ochotná 
obstarať odovzdanie Oznámenia Účastníkovi, prevezme Oznámenie a potvrdí 
jej prevzatie subjektu poverenému doručovaním. Ak nemožno Oznámenie 
oznámiť z akéhokoľvek dôvodu takýmto spôsobom, považuje sa Oznámenie 
za doručené prvým dňom odbernej lehoty určenej na jeho vyzdvihnutie po 
tom, ako bolo toto Oznámenie uložené u subjektu povereného doručovaním. 
4. Za doručenie sa považuje doručenie Oznámenia na poslednú známu 
adresu Účastníka s tým, že v prípade akýchkoľvek pochybností ohľadne 
okamihu doručenia sa Oznámenie považuje za doručené siedmy kalendárny 
deň po jeho odoslaní. 
5. Oznámenie doručené na ktorúkoľvek adresu alebo číslo uvedené 
Účastníkom v Zmluve sa považuje za doručené do dispozičnej sféry 
Účastníka.  
6. Všetky spôsoby oznamovania sú rovnocenné, pričom WiMAX 
Telecom je oprávnená podľa vlastnej úvahy použiť na doručenie Oznámenia 
ktorýkoľvek zo spôsobov uvedených v tomto článku Všeobecných 
podmienok. 
7. WiMAX Telecom a Účastník sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 
Obchodného zákonníka dohodli, že Zmluva a Všeobecné podmienky a vzťahy 
založené Zmluvou a Všeobecnými podmienkami, ktoré nie sú výslovne 
upravené v Zmluve a Všeobecných podmienkach sa spravujú právnym 
poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom, okrem práv 
a povinností výslovne upravených Zákonom.  
8. Účastník týmto vyhlasuje, že podpisom Zmluvy sa premlčacia doba 
nárokov WiMAX Telecom vzniknutých na základe Zmluvy, predlžuje na desať 
rokov od doby, keď začala po prvý ráz plynúť. 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v 
súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť 
rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak zmluvné strany 
nevyriešia vzájomný spor rokovaním, zmluvné strany sa dohodli, že spor 
bude s konečnou platnosťou rozhodnutý v rozhodcovskom konaní 
rozhodcovským súdom alebo rozhodcom určeným WiMAX Telecom. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že sa podrobia rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom 
konaní rozhodcovským súdom alebo rozhodcom a jeho rozhodnutie bude pre 
zmluvné strany záväzné. 
10. WiMAX Telecom je oprávnená meniť Všeobecné podmienky. 
11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny Všeobecných 
podmienok WiMAX Telecom oznámi takúto zmenu Účastníkovi minimálne 1 
mesiac pred účinnosťou tejto zmeny, zverejnením nových Všeobecných 
podmienok na Internete, v sídle WiMAX Telecom alebo v mieste svojho 
obchodného zastúpenia.  
12. Všeobecné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti 
zmluvného vzťahu medzi Účastníkom a WiMAX Telecom založeného Zmluvou 
a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z 
neho vyplývajúcich. 
13. Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo 
vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné 
ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné, účinné 
resp. vykonateľné. WiMAX Telecom v takomto prípade nahradí napadnuté 
ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa 
bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých vo Všeobecných 
podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmysle 
napadnutého ustanovenia. 
14. Text Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný. 
Všeobecné podmienky sú spolu s Objednávkou a Tarifou neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami 
Všeobecných podmienok. 
15. Všeobecné podmienky sa zverejňujú na internetovej stránke WiMAX 
Telecom www.wmx.sk. Záujemca môže o ich poskytnutie požiadať v sídle 
WiMAX Telecom a u zmluvných partnerov. 
16. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto všeobecných podmienok 
zrušujú sa všeobecné podmienky, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.10.2010. 
17. Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.06. 2011. 
 
Ing. Ivan Kostelný 
konateľ spoločnosti 
WiMAX Telecom Slovakia, s.r.o. 
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