SES ENERGY, a.s.
Všeobecné podmienky pre podnikateľský nájom hnuteľných vecí a nájom dopravného prostriedku platné od 1.3.2013
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Predmet nájmu poskytnutý podľa zmluvy musí spĺňať požiadavky noriem a/alebo predpisov uvedených v zmluve. Pokiaľ takéto normy
a/alebo predpisy nie sú v zmluve uvedené, platia normy a/alebo predpisy štátu, v ktorom bude príslušný predmet nájmu užívaný.
Ak je potrebné, aby sa pri užívaní predmetu nájmu zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené
technickou normou, je prenajímateľ povinný SES ENERGY s nimi preukázateľne oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak
prenajímateľ nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť SES ENERGY škodu, ktorá z toho vznikla.
Prenajímateľ je povinný vykonávať na predmete nájmu potrebné opravy, údržby a servisné prehliadky. V prípade, že prehliadka, údržba alebo
oprava predmetu nájmu nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania predmetu nájmu na opravu, údržbu alebo prehliadku, je prenajímateľ
povinný zabezpečiť SES ENERGY náhradný predmet nájmu. Za dobu, po ktorú SES ENERGY nemôže predmet nájmu užívať, neprislúcha
prenajímateľovi žiadne nájomné.
Ak bude tretia osoba uplatňovať k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami SES ENERGY ako nájomcu, je prenajímateľ
povinný urobiť potrebné právne opatrenia na ochranu SES ENERGY. Ak tak prenajímateľ v primeranej lehote určenej SES ENERGY
neurobí alebo ak nie sú jeho opatrenia úspešné, môže SES ENERGY odstúpiť od zmluvy.
Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k prenajatej veci len za účelom kontroly, či SES ENERGY užíva prenajatú vec riadnym
spôsobom. SES ENERGY nesmie byť prístupom k veci zbytočne obťažovaný a prenajímateľ je povinný dohodnúť čas a podmienky prístupu
k prenajatej veci v dostatočnom časovom predstihu.

Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné podmienky pre podnikateľský nájom hnuteľných vecí a nájom dopravného prostriedku (ďalej len ako „Podmienky
Nájmu“) platia pre všetky objednávky alebo zmluvy majúce charakter zmlúv o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí alebo zmlúv o nájme
dopravného prostriedku (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „objednávka“), v ktorých spoločnosť SES ENERGY, a.s. (ďalej len ako „SES
ENERGY“) vystupuje ako nájomca a v ktorých boli Podmienky Nájmu prehlásené za ich nedeliteľnú súčasť. Akékoľvek obchodné alebo
iné podmienky prenajímateľa (ďalej len ako „prenajímateľ“) sa pre zmluvný vzťah založený zmluvou, ktorej súčasťou sú tieto Podmienky
Nájmu, nepoužijú, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne písomne dohodnuté inak. Podmienky Nájmu sú obvykle priložené k
objednávke. V prípade, ak Podmienky Nájmu boli prehlásené za nedeliteľnú súčasť zmluvy, avšak nie sú priložené k zmluve, sú pre
prenajímateľa v plnom rozsahu záväzné Podmienky Nájmu v znení uverejnenom na internetovej stránke SES ENERGY: www.sesenergy.sk
platné v čase vystavenia objednávky/podpisu zmluvy.
SES ENERGY vystaví na prenajímateľa objednávku iba na svojich formulároch. Prenajímateľ je povinný vrátiť objednávku písomne
akceptovanú oprávnenou osobou prenajímateľa na adresu SES ENERGY do 14 dní od jej doručenia. Objednávku je možno zo strany SES
ENERGY odvolať počas uvedenej 14-dňovej lehoty, ktorá je určená na prijatie objednávky. Odvolanie ako aj zrušenie objednávky sa
považuje za doručené pre slovenské osoby najneskôr do 3 dní a pre zahraničné osoby najneskôr do 7 dní odo dňa jeho odoslania
prenajímateľovi. V prípade, ak nedôjde zo strany prenajímateľa k písomnej akceptácii objednávky a napriek tomu dôjde k akémukoľvek
plneniu ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade s vystavenou objednávkou a zároveň k prijatiu takéhoto plnenia druhou stranou, bude sa
objednávka považovať za odsúhlasenú oboma zmluvnými stranami, a to ku dňu uskutočnenia príslušného plnenia, okrem prípadu, ak dôjde
k odvolaniu alebo zrušeniu objednávky zo strany SES ENERGY pred uskutočnením akéhokoľvek plnenia SES ENERGY alebo
prenajímateľa. Úplným a bezvýhradným akceptovaním objednávky, za ktoré sa považuje aj uskutočnenie príslušného plnenia vzniká
zmluva, ktorej podmienky sú stanovené objednávkou a Podmienkami Nájmu.
Tieto Podmienky Nájmu sa nepoužijú v prípade, ak je medzi zmluvnými stranami uzatvorená pre príslušný nájom hnuteľných vecí a/alebo
dopravných prostriedkov (ďalej ako „predmet nájmu“ alebo „prenajatá vec“) samostatná rámcová zmluva, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými
stranami písomne dohodnuté inak.
V prípade, ak ustanovenia týchto Podmienok Nájmu sú v rozpore s ustanoveniami zmluvy, ktorej sú súčasťou, platí ako rozhodujúci text
zmluvy. V prípade rozporu týchto Podmienok Nájmu a ktorejkoľvek inej prílohy zmluvy, ktorej sú súčasťou, platí ako rozhodujúci text
Podmienok Nájmu. Ak sa zmluva odvoláva na ponuku prenajímateľa, musí táto ponuka tvoriť prílohu zmluvy, v opačnom prípade sa
odvolávka na ponuku prenajímateľa v objednávke považuje za neplatnú.
Tieto Podmienky Nájmu sa vzťahujú aj na služby a/alebo práce poskytované prenajímateľom v spojení s nájmom vrátane dopravy, dodania,
odovzdania a prevzatia predmetu nájmu ako aj jeho vrátenia.

7.3.

Doba nájmu a ukončenie zmluvy
Prenajímateľ je povinný odovzdať SES ENERGY predmet nájmu spolu s dokumentáciou a príslušenstvom v čase určenom v zmluve, inak
bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy. Odovzdanie a prevzatie predmetu nájmu potvrdia obe zmluvné strany písomným protokolom.
Doba nájmu je doba, ktorá začína dňom prevzatia predmetu nájmu SES ENERGY na základe písomného protokolu a končí vrátením
predmetu nájmu prenajímateľovi, ak v zmluve nie je stanovené inak.
Nájom dohodnutý na dobu určitú končí uplynutím doby dohodnutej v zmluve.
Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Pri nájme hnuteľných vecí výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní odo dňa doručenia
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak. Pri nájme dopravného prostriedku výpoveď nadobúda
účinnosť uplynutím 10 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak.
Zmluva tiež zaniká zničením prenajatej veci.
SES ENERGY je ďalej oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bola prenajatá vec odovzdaná v stave nespôsobilom na
dohodnuté alebo obvyklé užívanie alebo ak sa stane neskôr nespôsobilou na dohodnuté alebo obvyklé užívanie, ak sa stane neupotrebiteľnou
alebo ak sa SES ENERGY odníme taká časť prenajatej veci, že by sa tým zmaril účel zmluvy. SES ENERGY je tiež oprávnený kedykoľvek
odstúpiť od zmluvy pokiaľ prenajímateľ hrubo alebo opätovne porušuje zmluvné podmienky alebo tieto Podmienky Nájmu. Okamžité
odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia prenajímateľovi.
V prípade, ak SES ENERGY vráti prenajímateľovi predmet nájmu pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi
nájomné len za skutočnú dobu nájmu.
Ak SES ENERGY vráti predmet nájmu po dobe dohodnutej v zmluve, je povinný platiť dohodnuté nájomné až do vrátenia prenajatej veci.
Ak je SES ENERGY s vrátením veci v omeškaní, je povinný zaplatiť aj poplatok z omeškania vo výške 0,02% mesačného nájomného za
každý skončený deň omeškania.
Ak sa prenajatá vec stratila alebo bola zničená, je SES ENERGY povinný platiť dohodnuté nájomné len dokiaľ stratu alebo zničenie veci
prenajímateľovi neohlásil alebo dokiaľ sa o tom prenajímateľ inak nedozvedel.

9.
9.1.

Prechod vlastníckeho práva
Vlastnícke právo k predmetu nájmu, resp. k jeho častiam, neprechádza na SES ENERGY a vlastníkom predmetu nájmu zostáva po celú dobu
nájmu prenajímateľ.

10.
10.1.

Ochrana životného prostredia
Prenajímateľ zodpovedá za to, že predmet nájmu bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia
platné v dohodnutom mieste užívania predmetu nájmu. V prípade, že predmet nájmu bude opakovane v rozpore s uvedenými predpismi alebo
v prípade, že prenajímateľ tento rozpor v lehote určenej SES ENERGY neodstráni, môže SES ENERGY okamžite odstúpiť od zmluvy.

11.
11.1.

Použitie zmluvných dokumentov a informácií
Zmluvné strany sú povinné zaobchádzať so zmluvou, dokumentmi, a pod. obdržanými od druhej strany ako s prísne dôvernými a použiť tieto
len za účelom plnenia zmluvy.
Zmluvné strany nesmú poskytnúť takéto prísne dôverné informácie tretím stranám, s výnimkou, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy a/alebo
pre použitie predmetu nájmu alebo na základe požiadaviek kompetentných orgánov. Zmluvné strany zaviažu mlčanlivosťou svojich
zamestnancov a tretie osoby, ktoré môžu byť činné pri plnení tejto zmluvy.
Z povinnosti utajovania dôverných informácií zmluvnými stranami sú vylúčené nasledovné informácie: a) informácie, ktoré sú alebo sa už
stali verejne známymi bez zavinenia prijímajúcej strany, b) informácie, ktoré sú verejne známe pred ich prijatím od druhej strany, c)
informácie, ktoré prijímajúca strana zákonným spôsobom obdržala od tretej strany bez záväzku utajenia.
Povinnosti zmluvných strán uvedené v tomto článku platia aj po skončení zmluvy.

Nájomné
SES ENERGY je povinný platiť nájomné dohodnuté v zmluve, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu
prenajatej veci, povahu predmetu nájmu a určený spôsob jeho užívania. Nájomné je pevné a nepodlieha počas celej doby nájmu žiadnym
zmenám, pokiaľ nebolo písomne výslovne dohodnuté inak. Pokiaľ je nájomné dohodnuté ako hodinová, denná, týždenná alebo mesačná
sadzba, nájomné je účtované za každú ukončenú hodinu, deň, týždeň alebo mesiac nájmu. Nájomné zahŕňa všetky náklady prenajímateľa
spojené s plnením jeho záväzkov v zmysle zmluvy.
Celkové nájomné znamená súčet splátok nájomného za dohodnutú dobu nájmu. V prípade nájmu na dobu neurčitú, sa za celkové nájomné
považuje súčet splátok nájomného za 12 mesiacov alebo za dobu nájmu, ktorá uplynula od začatia doby nájmu dovtedy, kedy nastala
udalosť rozhodná pre výpočet výšky celkového nájomného, podľa toho, ktorá doba je dlhšia.
Ak neurčuje zmluva inak, je SES ENERGY povinný zaplatiť nájomné po ukončení užívania predmetu nájmu, ak je však nájomná zmluva
uzavretá na dobu dlhšiu ako 3 mesiace, po skončení každého kalendárneho mesiaca v ktorom SES ENERGY predmet nájmu užíval.
Ak má prenajatá vec vady, pre ktoré ju nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má SES ENERGY popri ostatných
nárokoch právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol prenajatú vec pre jej vadu užívať buď
vôbec, alebo len za sťažených podmienok.
Pokiaľ bolo v zmluve dohodnuté, že nájomné za predmet nájmu bude stanovené v súlade s cenníkom prenajímateľa, pôjde o cenník
prenajímateľa platný ku dňu vystavenia objednávky. Cenník bude záväzný pre obe zmluvné strany minimálne do konca nasledujúceho
kalendárneho roka. Cenník nemôže byť prenajímateľom v dobe jeho platnosti jednostranne menený, a to ani z dôvodu zvýšenia nákladov
prenajímateľa, napr. v dôsledku zmeny kurzu mien alebo inflácie. Cenník prenajímateľa má byť priložený k zmluve ako jej neoddeliteľná
príloha, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve inak.
Všetky dane (mimo dane z pridanej hodnoty), poplatky, doprava, poistenie, prípadne iné poplatky, sú zahrnuté v nájomnom.
V prípade, ak predmet nájmu podlieha dani z pridanej hodnoty v zmysle všeobecne záväzného predpisu platného v mieste zdaniteľného
obchodu v deň plnenia prenajímateľa, táto daň bude fakturovaná a platená v súlade s týmto predpisom. Prenajímateľ predloží SES ENERGY
kópiu dokladu o registrácii platiteľa dane z pridanej hodnoty v štáte, v ktorom uskutočňuje zdaniteľné plnenie, do 10 dní po akceptovaní
objednávky/podpise zmluvy. Pokiaľ prenajímateľ počas plnenia zmluvy prestane byť platiteľom dane z pridanej hodnoty, je povinný túto
skutočnosť písomne oznámiť SES ENERGY do 3 dní, od kedy táto skutočnosť nastala.
Ak je SES ENERGY povinný zaplatiť akékoľvek dane a/alebo poplatky za prenajímateľa, prenajímateľ uhradí SES ENERGY zaplatenú
sumu takýchto nákladov alebo výdavkov bez zbytočného odkladu po obdržaní požiadavky SES ENERGY na úhradu, najneskôr však do 15
dní od jej obdržania.
Platobné podmienky
Nájomné bude zaplatené na základe faktúry (faktúr) vystavených prenajímateľom. Prenajímateľ vystaví a predloží príslušnú faktúru SES
ENERGY najneskôr do 15 (pätnásť) dní po dodaní služby (nájmu hnuteľných vecí a/alebo nájmu dopravného prostriedku) za príslušné
dohodnuté obdobie.
Faktúry budú mať všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi platnými v mieste zdaniteľného obchodu. Faktúry musia vždy
obsahovať nasledujúce: a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne prenajímateľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
pod ktorým tovar alebo službu dodal, b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne SES ENERGY a jeho identifikačné
číslo pre daň, c) poradové číslo faktúry, d) dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum
možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, e) dátum vyhotovenia faktúry, f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo
rozsah a druh dodanej služby, g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane, zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, h) sadzba
dane alebo oslobodenie od dane, i) výška dane celkom, ak sa má platiť, j) slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou
povinnou platiť daň je SES ENERGY , k) bankové spojenie, BIC (SWIFT), v prípade, ak ide o prenajímateľa z niektorej z krajín EÚ číslo
účtu aj v štruktúre IBAN; l) číslo zmluvy (objednávky).
Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia SES ENERGY. V prípade, že bola dohodnutá kratšia lehota splatnosti, má SES ENERGY
nárok, za podmienky jej dodržania, na poskytnutie nasledovného finančného bonusu (skonto z dohodnutého nájomného): a) 3% z
nájomného – pri zálohovej platbe alebo depozite, b) 2% z nájomného - pri 14 dňovej lehote splatnosti, c) 1% z nájomného - pri 30 dňovej
lehote splatnosti. Takýto finančný bonus bude poskytnutý buď fakturáciou nájomného zníženého o príslušné % (percento) nájomného,
alebo formou daňového dokladu (dobropisu) vystaveného prenajímateľom najneskôr ku dňu splatnosti príslušnej predchádzajúcej faktúry.
Faktúra je zaplatená dňom odpísania dlžnej čiastky z účtu SES ENERGY. V prípade omeškania so zaplatením riadne vystavenej faktúry za
nájom predmetu nájmu má prenajímateľ nárok vyúčtovať SES ENERGY úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za
každý deň omeškania.
SES ENERGY je oprávnený vrátiť prenajímateľovi faktúru v lehote splatnosti bez jej úhrady a vyznačiť na nej dôvod vrátenia, ak: a) faktúra
bola vystavená v rozpore s dohodnutými zmluvnými podmienkami, b) faktúra neobsahuje náležitosti uvedené v bode 4.1. a 4.2. Podľa
povahy nesprávnosti faktúry musí prenajímateľ buď faktúru opraviť, či doplniť, alebo zrušiť a vyhotoviť novú. Súčasne je prenajímateľ
povinný znovu stanoviť dátum splatnosti faktúry v zmysle bodu 4.3. Podmienok Nájmu.
Ak je SES ENERGY povinný v zmysle príslušného zákona zaplatiť z platby voči prenajímateľovi zrážkovú či zádržnú daň, platba voči
prenajímateľovi bude o túto daň znížená. Takto zadržanú daň zaplatí SES ENERGY v mene prenajímateľa príslušnému správcovi dane. Na
základe žiadosti prenajímateľa požiada SES ENERGY správcu dane o vystavenie potvrdenia o takto odvedenej dani.
Dodanie, prevzatie, vrátenie predmetu nájmu
SES ENERGY prevezme predmet nájmu vrátane príslušenstva a dokumentácie od prenajímateľa a vráti ho prenajímateľovi po skončení
doby nájmu.
Pokiaľ v zmluve nie je uvedené niečo iné, prenajímateľ odovzdá SES ENERGY predmet nájmu vrátane príslušenstva a dokumentácie a po
skončení doby nájmu ich prevezme v mieste určenom v zmluve. Týmto miestom je sídlo SES ENERGY, ak nie je v zmluve dohodnuté
alebo SES ENERGY určené inak.
Práva a povinnosti SES ENERGY
SES ENERGY je povinný prevziať predmet nájmu v súlade so zmluvou, platiť dohodnuté nájomné a dodržať platobné podmienky.
Ak zmluva neurčuje inak, SES ENERGY je oprávnený vykonávať zmeny na predmete nájmu len so súhlasom prenajímateľa. SES
ENERGY je povinný ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Ak SES ENERGY
vynaložil na prenajatú vec náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na náhradu týchto nákladov, ak sa oprava
vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba.
SES ENERGY je oprávnený požadovať úhradu akýchkoľvek nákladov po vykonaní zmien.
Ak sa nájom skončí, je SES ENERGY povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania prenajatej veci,
ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Za opotrebenie prenajatej
veci spôsobené riadnym užívaním SES ENERGY nezodpovedá.
SES ENERGY je povinný prenajatú vec užívať iba v prípade, že neužívaním by sa prenajatá vec znehodnotila viac než jej užívaním.
SES ENERGY je povinný dať prenajatú vec poistiť len, ak to výslovne určuje zmluva a len v rozsahu určenom v zmluve.
SES ENERGY je oprávnený užívať prenajatú vec spôsobom určeným v zmluve, inak, primerane povahe a určeniu prenajatej veci.
SES ENERGY je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak nie je v zmluve uvedené inak. SES ENERGY je tiež oprávnený prenechať
užívanie predmetu nájmu iným osobám, najmä svojim zamestnancom a/alebo ďalším osobám, ak v zmluve nie je výslovne stanovené inak.
Povinnosti a práva prenajímateľa
Zmluvou prenajímateľ prenecháva SES ENERGY predmet nájmu, aby ho dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo bral z nej úžitky.
Prenajímateľ je povinný odovzdať SES ENERGY predmet nájmu spolu s príslušenstvom a dokumentáciou, ktoré sú dohodnuté ako aj tie
ktoré sú potrebné pre riadne užívanie predmetu nájmu a/alebo vyžadované právnymi predpismi platnými v mieste užívania predmetu nájmu.
Prenajímateľ sa zaväzuje a je povinný odovzdať SES ENERGY predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa
spôsob užívania nedohodol, obvyklé užívanie, a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať.
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Niektoré osobitné ustanovenia pri nájme dopravného prostriedku
V prípade ak je predmetom nájmu dopravný prostriedok, musí byť spôsobilý na prevádzku a na dohodnuté užívanie, inak na užívanie, na
ktoré dopravný prostriedok obvykle slúži. Prenajímateľ zodpovedá za škody spôsobené SES ENERGY tým, že dopravný prostriedok nie je
spôsobilý podľa predchádzajúcej vety. Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví len, ak preukáže že nemohol zistiť ani predvídať
nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti.
SES ENERGY je povinný starať sa o to, aby na dopravnom prostriedku nevznikla škoda. Škodu na dopravnom prostriedku znáša
prenajímateľ, ibaže škoda bola spôsobená SES ENERGY alebo osobami, ktorým SES ENERGY preukázateľne umožnil prístup
k dopravnému prostriedku.
Prenajímateľ je povinný mať po celú dobu nájmu dopravný prostriedok poistený minimálne zákonným poistením zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijným poistením.
SES ENERGY je povinný udržiavať dopravný prostriedok na účet prenajímateľa v stave, v akom dopravný prostriedok prevzal,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

12.
12.1.

Záruky
Prenajímateľ počas doby nájmu ručí za spôsobilosť predmetu nájmu na užívanie, ako aj za funkčnosť a požadované, inak obvyklé vlastnosti
predmetu nájmu. Prenajímateľ ručí za vhodnosť a spôsobilosť predmetu nájmu na účel dohodnutý v zmluve, inak na obvyklý účel.

13.
13.1.

Dokumentácia
Prenajímateľ poskytne SES ENERGY súčasne s odovzdaním predmetu nájmu všetku dokumentáciu v počte, forme, jazykoch a termínoch
dohodnutých v zmluve. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnutá žiadna dokumentácia, je prenajímateľ povinný poskytnúť všetku dokumentáciu,
vrátane dokladov, ktorá je potrebná pre užívanie predmetu nájmu v súlade so záväznými právnymi predpismi platnými v mieste užívania
predmetu nájmu. Ak nie je dohodnutý počet, dokumentácia bude predložená v dostatočnom počte pre zamýšľaný účel. Ak nie je dohodnutý
jazyk, dokumentácia bude dodaná v jazyku slovenskom a jazyku krajiny, v ktorej bude predmet nájmu používaný. Ak nie je dohodnutý
termín, dokumentácia bude predložená pri prevzatí predmetu nájmu. Ak nie je dohodnutá forma dokumentácie, bude predložená v písomnej
forme. Ak nie je v zmluve výslovne uvedené, že je postačujúca kópia dokumentácie, prenajímateľ je povinný vždy predložiť originál
dokumentácie. Dokumentácia musí byť čitateľná, úplná a vhodná pre kopírovanie a skenovanie.

14.
14.1.

Zmluvná pokuta
Za nedodržanie dohodnutého (aj čiastkového) termínu plnenia (napr. vykonanie opráv) môže SES ENERGY vyúčtovať prenajímateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkového nájomného za každý začatý deň omeškania.
Celková výška vyúčtovaných zmluvných pokút nesmie presiahnuť 15 % celkového nájomného.
SES ENERGY je oprávnený kedykoľvek započítať vyúčtovanú zmluvnú pokutu so splatnou pohľadávkou prenajímateľa. Bez predošlého
súhlasu SES ENERGY prenajímateľ nie je oprávnený započítať svoju pohľadávku zo zmluvy voči pohľadávke SES ENERGY.
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Vyššia moc
Zmluvné strany sú zbavené za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v
dôsledku vyššej moci.
Tá zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť a hodnovernými dokladmi preukázať druhej strane bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 5 dní, listom, faxom alebo e-mailom vznik okolností vyššej moci.
Ako prípady vyššej moci platí: vojna, mobilizácia, generálne štrajky, živelné a iné katastrofy, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im
zabrániť. Nedostatok pracovných síl, finančných prostriedkov alebo predmetu nájmu u prenajímateľa sa nepovažujú za prípady vyššej moci,
pokiaľ k nim nedošlo bezprostredne a výlučne následkom vyššej moci.
Ak SES ENERGY nemôže následkom vyššej moci riadne užívať predmet nájmu alebo je toto užívanie sťažené, má SES ENERGY právo
kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.
Náhrada škody
SES ENERGY nezodpovedá za opotrebenie spôsobené riadnym užívaním. SES ENERGY tiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla, tým, že
prenajímateľ nesplnil svoje povinnosti, najmä povinnosť oboznámiť SES ENERGY s osobitnými pravidlami, ktoré je potrebné pri užívaní
prenajatej veci zachovávať, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe.
Prenajímateľ má povinnosť nahradiť SES ENERGY škodu v súlade s príslušnými ustanoveniami rozhodného právneho poriadku.
Pokiaľ nie je v zmluve výslovne uvedené inak, zodpovednosť SES ENERGY za spôsobenú škodu nepresiahne 50 % celkového nájomného.
Uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany SES ENERGY neoprávňuje prenajímateľa zanedbať svoje povinnosti dohodnuté v zmluve a rovnako
nevylučuje nárok SES ENERGY na náhradu škody súbežne s nárokom na zmluvnú pokutu.
Právo prenajímateľa na náhradu škody na dopravnom prostriedku zanikne, ak prenajímateľ nepožaduje túto náhradu od SES ENERGY do 6
mesiacov po vrátení dopravného prostriedku.
V prípade vzniku škody na predmete nájmu, výnosy z poistenia prislúchajú tej strane, ktorá znášala náklady súvisiace so škodou na predmete
nájmu.
Rozhodné právo a rozhodovanie sporov
Ak je prenajímateľ osobou registrovanou podľa práva Slovenskej alebo Českej republiky spravuje sa zmluva ako aj vzťahy medzi zmluvnými
stranami hmotným právom Slovenskej republiky. V prípade, ak je prenajímateľ osobou registrovanou podľa práva iného ako práva Slovenskej
alebo Českej republiky spravujú sa vzťahy medzi stranami federálnym hmotným právom Rakúskej republiky.
V prípade, ak je prenajímateľ osobou registrovanou podľa práva Slovenskej alebo Českej republiky budú všetky spory, ktoré vzniknú zo
zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, riešené jedným rozhodcom pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho
rozhodnutie bude pre ne záväzné. Jazykom arbitráže bude slovenčina. V prípade, ak je prenajímateľ osobou registrovanou podľa práva iného
ako práva Slovenskej alebo Českej republiky budú všetky také spory s konečnou platnosťou riešené podľa arbitrážnych pravidiel
Medzinárodného arbitrážneho súdu Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) jedným rozhodcom vymenovaným v súlade s uvedenými
pravidlami. Miestom konania arbitráže bude Viedeň, Rakúska republika. Jazykom arbitráže bude angličtina.
Záverečné ustanovenia
Všetky oznámenia, resp. korešpondencia odovzdaná podľa zmluvy musí byť dodaná osobne, poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou na
adresu príslušnej strany.
Zmluva je uzatvorená v 2 vyhotoveniach, pričom každé z nich má platnosť originálu. Prenajímateľ i SES ENERGY obdržia 1 vyhotovenie.
Zmluva je záväzná i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba číslovanými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluvné strany sú prejavom svojej vôle viazané až do splnenia účelu a predmetu zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že si Podmienky Nájmu a zmluvu pred jej uzatvorením prečítali, ich obsahu porozumeli, že zmluvu uzatvárajú
na základe svojej pravej a slobodnej vôle, ich prejavy sú určité a zrozumiteľné.
Prenajímateľ nie je oprávnený previesť/postúpiť na tretiu osobu úplne alebo sčasti svoje peňažné pohľadávky, akékoľvek iné práva, alebo
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SES ENERGY. Prevod/postúpenie peňažnej pohľadávky, iného
práva alebo povinnosti zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SES ENERGY má za následok neplatnosť tohto právneho úkonu.
Prenajímateľ je oprávnený zriadiť záložné právo v prospech tretej osoby k veci, právu, či inej majetkovej hodnote, ktoré vznikli alebo vzniknú
zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, len s predchádzajúcim písomným súhlasom SES ENERGY. Ak prenajímateľ poruší niektorú
z povinností, uvedených v tomto bode, je SES ENERGY oprávnený vyúčtovať prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% celkového
nájomného za každé jednotlivé porušenie.

