Všeobecné obchodné podmienky
používania karty Toll
(ďalej len VOP)
(platné od 1. 12. 2015)
§1
Definícia pojmov
1. CCS = CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s. r. o. so sídlom Galvaniho 1 5 /C, Bratislava 821
04, IČO: 35708182, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
13789/B.
2. VOP = tieto Všeobecné obchodné podmienky používania karty CCS Toll, ktoré sú v platnom znení
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. VOP Prevádzkovateľa = Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa Systému elektronického
mýtneho v platnom znení.
4. Objednávka = formulár objednávky kariet CCS a objednávkový formulár Príloha k objednávke kariet CCS
určený pre objednávku kariet CCS Toll. Pre súčasných zákazníkov CCS sa Objednávkou rozumie len
formulár Príloha k objednávke kariet CCS určená pre objednávku kariet CCS Toll. Objednávkou sa pre
súčasných zákazníkov CCS rozumie aj akýkoľvek prejav vôle vykonaný voči CCS, z ktorého je zrejmá vôľa
zákazníka objednať karty CCS Toll.
5. Zmluva = zmluva o používaní karty CCS Toll v znení platných VOP, ktorá je na základe Objednávky
Zákazníka uzavretá okamžikom, kedy CCS vydá písomné Potvrdenie o prijatí Objednávky alebo okamžikom
prvého použitia Karty Zákazníkom, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
6. Karta = karta CCS Toll vydaná spoločnosťou CCS Zákazníkovi. Karta slúži k identifikácii pre
bezhotovostnú úhradu Mýtneho.
7. PIN = osobné identifikačné číslo, ktoré je jedinečným kódom prideleným ku Karte, bez ktorého spravidla
nie je možné Kartu použiť.
8. Mýtne = všetky poplatky za použitie spoplatnených úsekov komunikácií na Slovensku, záloha na OBU
jednotku alebo iné poplatky súvisiace s úhradami v Systéme, ktoré podľa Zákona a VOP Prevádzkovateľa je
Zákazník povinný uhradiť Prevádzkovateľovi Systému.
9. Systém = systém výkonového spoplatnenia pozemných komunikácií na Slovensku.
10. Prevádzkovateľ Systému = prevádzkovateľom systému je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. alebo
spoločnosť SkyToll, a.s. ako osoba poverená Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.
11. Realizácia výberu Mýtneho = na základe zmlúv s Prevádzkovateľom Systému je poverená k realizácii
výberu Mýtneho spoločnosť Skytoll, a.s.
12. Správca výberu mýta = správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
13. Zákazník = osoba, ktorá uzavrela s CCS Zmluvu.
14. Súčasný Zákazník CCS = osoba, ktorá má ku dňu doručenia Objednávky uzavretú s CCS Zmluvu o
používaní kariet CCS.
15. Pohľadávka = pohľadávka vzniknutá Prevádzkovateľovi u Zákazníka z titulu povinnosti uhradiť Mýtne.
16. Kontaktné miesto = miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby v rozšírenom rozsahu a kde možno
uzatvárať Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky v Režime
následného platenia mýta, ako aj v Režime predplateného mýta.
Zoznam kontaktných miest sa nachádza na stránke www.e-myto.sk.
17. Distribučné miesto = miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby Prevádzkovateľom vozidiel
a Vodičom vozidiel v základnom rozsahu, predovšetkým kde je možné získať a uviesť do prevádzky Palubnú
jednotku. Prostredníctvom Distribučným miest nie je možné uzatvárať Zmluvu o užívaní vymedzených
úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky v Režime následného platenia mýta. Zoznam
kontaktných miest sa bude priebežne aktualizovaný na stránke www.e-myto.sk.
18. Vozidlo = cestné motorové vozidlo, ktoré je v súlade s platnými právnymi predpismi povinné platiť
poplatky za používanie spoplatnených úsekov komunikácií na Slovensku.
19. Palubná jednotka (OBU) = zariadenie Vozidla umožňujúce automatickú registráciu mýtnych transakcií a
kategorizácií Vozidla
20. Zákon = znamená zákon č. 25/2007 Z.z. - podľa § 6 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z.z o elektronickom
výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
§2
Objednávka
1. Zákazník je povinný uviesť v Objednávke, ktorá je návrhom na uzavretie Zmluvy, pravdivé údaje a priložiť
doklady požadované vo formulári Objednávky. Po dobu trvania zmluvného vzťahu musí Zákazník
bezodkladne písomne oznámiť CCS akúkoľvek zmenu údajov uvedených v Objednávke, hlavne zmenu
obchodnej firmy, IČA, sídla, mena, priezviska, bydliska, bankového spojenia a zmeny skutočnosti
zapisovaných v Obchodnom registri doložiť aktuálnym výpisom z Obchodného registra. Zákazník obdrží
požadované Karty po doručení riadne vyplnenej a podpísanej Objednávky na adresu CCS. Zároveň v druhej
obálke obdrží Zákazník ku každej Karte doporučeným dopisom informáciu o PIN.
§3
Predmet Zmluvy a Zmluva
1. CCS vydá a odovzdá Zákazníkovi v Objednávke požadované Karty. Prevádzkovateľ Systému na základe
zmlúv s CCS umožní Zákazníkovi, po identifikácii Kartou a spravidla po zadaní PIN, bezhotovostnú úhradu
Mýtneho podľa podmienok VOP Prevádzkovateľa. Režimy a spôsoby úhrady, rovnako ako i výška Mýtneho
sa riadi výhradne podmienkami VOP Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľovi vzniká pri bezhotovostnej úhrade
Mýtneho Kartou Pohľadávka.
2. Zákazník berie na vedomie a uzavretím Zmluvy súhlasí s tým, že nominálna hodnota Pohľadávky je na
základe zmluvných vzťahov pravidelne postupovaná z Prevádzkovateľa na CCS. Zákazník sa zaväzuje
všetky takto postupované nominálne hodnoty Pohľadávok uhrádzať v plnej výške CCS podľa podmienok v
týchto VOP ďalej uvedených.
3. Zákazník súhlasí, aby sa úhrady Pohľadávok postúpených na CCS uskutočňovali formou inkasa z účtu
Zákazníka, čo dokladá potvrdením banky o povolení inkasa v prospech CCS. Súčasní Zákazníci CCS
dávajú uzavretím Zmluvy CCS súhlas s využitím nimi už skôr sprístupneného účtu i pre inkasa úhrad
Pohľadávok podľa tejto Zmluvy. CCS predkladá prostredníctvom svojej banky banke Zákazníka okamžite
splatný inkasný príkaz v EUR vždy po 1. dni mesiaca, ktorý bude zahrňovať čiastku zodpovedajúcu výške
Pohľadávok postúpených na CCS v období od 16. do posledného dňa mesiaca a ďalej okamžite splatný
inkasný príkaz v EUR
po 15. dni mesiaca, ktorý bude zahrňovať čiastku zodpovedajúcu výške Pohľadávok postúpených na CCS v
období od 1. do 15. dňa mesiaca. Zákazník sa zaväzuje udržovať na svojom bankovom účte dostatok
prostriedkov tak, aby CCS mohla úplne a včas inkasovať všetky čiastky postúpených Pohľadávok. Zákazník

zodpovedá za to, že dá rovnako príkaz banke, aby preplácala inkasné príkazy predložené CCS, a tento
príkaz neodvolá po dobu platnosti Zmluvy a neodvolá ho ani po jej skončení pokiaľ trvajú akékoľvek
pohľadávky CCS u Zákazníka.
4. Pre prípad, že nebude možné z akéhokoľvek dôvodu uskutočniť inkaso z účtu, sa má za nesporné, že
Zákazník je v omeškaní s úhradou dlžných čiastok a zmluvné strany si pre takýto prípad zjednávajú úrok z
omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, ktorý je CCS odo dňa nasledujúceho
po dni neúspešného príkazu k vykonaniu inkasa oprávnená Zákazníkovi vyúčtovať. V prípade, že nebude
možné z akéhokoľvek dôvodu uskutočniť inkaso z účtu, je CCS oprávnená i bez predchádzajúceho
upozornenia zablokovať všetky Karty Zákazníka. Pri uplatnení tohto oprávnenia nezodpovedá CCS za
škodu, ktorá by týmto mohla Zákazníkovi vzniknúť.
5. Doklad na úhradu Mýtneho s náležitosťami účtovného dokladu vystavuje Zákazníkovi Prevádzkovateľ.
CCS vystavuje pre Zákazníka vždy za uplynulý kalendárny mesiac prehľad (vyúčtovanie) o úhradách
Mýtneho podľa Kariet, pričom celková čiastka na ňom uvedená zodpovedá súčtu všetkých Pohľadávok
postúpených za uplynulý kalendárny mesiac na CCS Prevádzkovateľom. Výška súčtu týchto Pohľadávok je
rovná výške čiastok inkasovaných CCS z účtu Zákazníka za obdobie od 1. do 15. a od 16. do konca
každého mesiaca.
6. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že CCS je len osobou, na ktorú je Prevádzkovateľom na
základe zmluvného vzťahu postupovaná Pohľadávka, ktorej výšku žiadnym spôsobom neovplyvňuje. Pokiaľ
by Zákazník zistil akékoľvek nezrovnalosti vo výške Pohľadávky, je oprávnený podať námietky u
Prevádzkovateľa podľa pravidiel stanovených vo VOP Prevádzkovateľa. Podanie námietok proti výške
Pohľadávky nemá odkladný účinok pre povinnosť Zákazníka uhradiť CCS nominálnu hodnotu Pohľadávky v
plnej výške. V prípade uznania námietky Prevádzkovateľom bude Zákazníkovi nasledujúce vyúčtovanie
úhrad Mýtneho a inkasný príkaz znížený o z námietky uznanú čiastku.
7. V prípade, že vznikne Prevádzkovateľovi voči Zákazníkovi záväzok z titulu nespotrebovaného mýtneho u
metódy úhrady dopredu „pre-pay“ a/alebo vrátenia kaucie na OBU jednotku a/alebo z opravného
vyúčtovania a/alebo inej úhrady Mýtneho, berie Zákazník na vedomie a súhlasí s tým, že takto vzniknutý
záväzok preberá CCS. CCS oznámi Zákazníkovi výšku takto prevzatého záväzku v najbližšom vyúčtovaní
spolu so spôsobom, akým bude tento záväzok vysporiadaný. Pre prípad, že výška pohľadávky CCS u
Zákazníka bude vyššia ako výška záväzku, berie Zákazník na vedomie a súhlasí s tým, že CCS uskutoční
automaticky vzájomné započítanie pohľadávky so záväzkom, o čom bude Zákazníka informovať vo
vyúčtovaní. V prípade, že výška záväzku bude vyššia, ako výška pohľadávky, bude rozdiel záväzku a
pohľadávky započítaný s pohľadávkou CCS v najbližšom vyúčtovaní alebo vysporiadaný v konečnom
vyúčtovaní podľa toho, ktorá udalosť nastane ako prvá, o čom bude CCS Zákazníka informovať vo
vyúčtovaní.
8. CCS je oprávnená pred vydaním požadovaných Kariet vybrať od Zákazníka formou inkasa peňažnú
čiastku ako peňažnú záruku k zaisteniu budúcich úhrad Pohľadávok Zákazníkom (ďalej len “záruka“). Výška
tejto záruky môže činiť až 50 % predpokladanej výšky postúpených Pohľadávok. Výška záruky môže byť zo
strany CCS aktualizovaná v závislosti na mesačnej výške postupovaných Pohľadávok za Zákazníkom.
Záruka nie je zdaniteľným plnením, nie je úročená a slúži CCS k zaisteniu úhrad postúpených Pohľadávok u
Zákazníka v prípade nedostatku peňažných prostriedkov na účte Zákazníka. CCS je oprávnená použiť
záruku i k úhrade akejkoľvek inej splatnej pohľadávky u Zákazníka. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu
bude záruka, prípadne jej zostatok, vrátená zákazníkovi do 3 mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, začína okamžikom jej uzavretia. Okamžikom uzavretia Zmluvy je
okamžik, kedy CCS vydá písomné Potvrdenie o prijatí Objednávky alebo okamžikom prvého použitia Karty
Zákazníkom, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Najneskôr prvým použitím Karty Zákazník
bezvýhradne súhlasí s platnými VOP, uzatvára v ich znení Zmluvu a zaväzuje sa ich dodržovať.
10. Na uzavretie Zmluvy a vydanie Karty nie je právny nárok. CCS si vyhradzuje právo odmietnuť
Objednávku, ktorá je návrhom Zákazníka na uzavretie Zmluvy, a to i bez udania dôvodu. V prípade, že bola
Objednávka odmietnutá, informuje o tom CCS Zákazníka dopisom.
11. Zákazník môže Zmluvu vypovedať i bez udania dôvodu. Výpovedná doba činí jeden mesiac a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede do CCS a odovzdania
poslednej Karty používanej Zákazníkom na základe Zmluvy. V prípade, že Zákazník spolu s výpoveďou
nedoručí CCS používané Karty, je CCS oprávnená uskutočniť okamžitú blokáciu zostávajúcich Kariet.
12. CCS je oprávnená dať výpoveď zo Zmluvy aj bez udania dôvodu. Zmluva je ukončená doručením
písomnej výpovede Zákazníkovi. Za okamžik doručenia sa považuje buď prevzatie výpovede Zákazníkom,
alebo uplynutie 5 kalendárnych dní od odoslania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. K dátumu
doručenia výpovede je CCS oprávnená zablokovať Karty dotknuté výpoveďou. Zákazník je povinný ihneď po
obdržaní výpovede vrátiť všetky Karty do CCS.
13. Po ukončení Zmluvy zaniká právo Zákazníka uhrádzať Mýtne prostredníctvom identifikácie Kartou.
Zákazník zodpovedá i za všetky Pohľadávky, ktoré by boli postúpené na CCS po zániku Zmluvy a zaväzuje
sa ich CCS uhradiť v plnej výške. CCS je povinná najneskôr v lehote troch mesiacov od doručenia výpovede
vysporiadať vzájomné záväzky a zaslať Zákazníkovi konečné vyúčtovanie. Ak toto vyúčtovanie vykazuje dlh
Zákazníka voči CCS, ktorý nie je možno vyrovnať inkasom z jeho účtu (prípadne zúčtovaním so zárukou), je
Zákazník povinný dlžnú čiastku uhradiť CCS najneskôr do 5 dní od doručenia konečného vyúčtovania, inak
je v omeškaní s nastúpením úrokov z omeškania podľa ustanovenia VOP. Pokiaľ nie je možno inkaso
uskutočniť z dôvodov pokynu Zákazníka jeho banke, je CCS oprávnená účtovať zákazníkovi ako zmluvnú
pokutu dvojnásobok zjednaného úroku z omeškania podľa ustanovení VOP.
14. V prípade, že Zákazník poruší povinnosť vrátiť CCS Karty, prípadne poruší povinnosť nepoužívať Karty
po podaní alebo po obdržaní výpovede v zmysle VOP, je CCS oprávnená vyúčtovať Zákazníkovi zmluvnú
pokutu vo výške 330 EUR za každú takto nevrátenú Kartu a každý začatý mesiac od 1. dňa mesiaca
nasledujúceho po porušení tejto povinnosti Zákazníkom až do splnenia porušenej povinnosti.
15. Zákazník nie je oprávnený prenášať svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu stranu bez
predchádzajúceho súhlasu CCS. Za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
zodpovedá Zákazník spoločnosti CCS podľa Obchodného zákonníka. Zmluva sa riadi Obchodným
zákonníkom. V zmysle § 262 Obchodného zákonníka sa strany dohodli, že záväzkový vzťah zo Zmluvy sa i
v prípade, že zákazník nie je podnikateľom, riadi obchodným zákonníkom. Zákazník súhlasí s tým, že CCS
je oprávnená uchovávať údaje o Zákazníkovi v elektronickej podobe a je oprávnená uskutočňovať obvyklé
bankové alebo iné výkazy k stanoveniu jeho bonity. Pre stanovenie bonity Zákazníka je CCS oprávnená
vyžiadať si príslušné účtovné výkazy.
16. Podpisom Objednávky alebo odoslaním jej elektronickej podoby do CCS je zákazníkom – fyzickou
osobou dobrovoľne udelený súhlas s používaním údajov, ktoré oznámil alebo oznámi spoločnosti CCS v
súvislosti so Zmluvou, a to i v prípade, že k uzavretiu Zmluvy nedôjde, so spracovaním údajov v
informačnom systéme CCS, s ich uchovávaním po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu
nevyhnutú pre ochranu práv CCS po jeho skončení a s ich využitím za účelom ponúkania obchodu a služieb
CCS alebo tretích osôb. V prípade poistenia je údaje oprávnený spracovávať aj poistiteľ. Zákazník
prehlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z. z. - Zákon o ochrane
osobných údajov. Zákazník má možnosť súhlas kedykoľvek písomne odvolať, ale len po úhrade všetkých
svojich záväzkov u CCS.
17. Zákazník – právnická osoba súhlasí s tým, že CCS je oprávnená v prípade neplnenia zmluvných
podmienok zo strany Zákazníka poskytnúť údaje o jeho nesplnených záväzkoch a identifikačné údaje do
informačných centier poskytujúcich servis o osobách neplniacich svoje záväzky alebo ich odovzdať iným
tretím osobám.

18. Zákazník súhlasí s tým, že každý jeho telefonický hovor s CCS môže byť zaznamenávaný technickými
prostriedkami umožňujúcimi jeho zachytenie, uchovávanie a reprodukciu. Zákazník rovnako súhlasí s tým,
aby v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi boli v prípade potreby záznamy jeho
telefonických hovorov s CCS použité ako dôkazný prostriedok v ktoromkoľvek súdnom alebo správnom
konaní či pred inými orgánmi, alebo pokiaľ to CCS považuje za nutné, pre ochranu svojich oprávnených
záujmov alebo záujmov Zákazníka. Zákazník súhlasí s tým, že telefonické záznamy, písomné záznamy a
loga dát zo systému CCS budú oboma stranami považované za celkom hodnoverné záznamy o
skutočnostiach, o ktorých vypovedajú, pokiaľ sa nepreukáže inak.
§4
Karta
1. Karta je majetkom spoločnosti CCS po dobu platnosti na nej uvedenej. Karta je magnetická indentovaná
karta, na ktorej je ďalej uvedené číslo Karty a ďalej môže byť na Karte údaj podľa požiadavky Zákazníka
vyplneného v Objednávke, avšak v maximálnom počte znakov obmedzenom technickými možnosťami CCS.
Karta je vybavená identifikačnými údajmi umožňujúcimi vizuálnu a elektronickú identifikáciu CCS a
Zákazníka. V prípade zmeny údajov priamo uvedených na karte je Zákazník povinný Kartu vrátiť CCS a
požiadať o vydanie novej Karty. Nie je však nutné vracať Karty s ukončenou platnosťou, Zákazník je len
povinný Kartu zničiť, napr. priečnym prestrihnutím.
2. Ku každej Karte je priradený PIN. Zákazník je zodpovedný za dôsledky zneužitia, resp. vyzradenia PIN a
zaväzuje sa, že informáciu o PIN oznámi len tomu, kto je podľa jeho súhlasu oprávnený Kartu používať.
Zákazník sa zaväzuje, že zaistí, aby sa Karta nedostala do rúk neoprávnenej osoby, hlavne je povinný ju
vhodným spôsobom zabezpečiť pred odcudzením a zabrániť akémukoľvek jej zneužitiu. Držiteľ Karty je
hlavne povinný neponechávať Kartu v nestráženom vozidle. Zákazník zodpovedá za všetky Pohľadávky,
ktoré vzniknú používaním Karty a budú postúpené na CCS, a za prípadné škody vzniknuté v dôsledku
zneužitia alebo sfalšovania Karty. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a
Zákazník to berie na vedomie a súhlasí s tým, že každé použitie Karty, až do doby podľa odst. 3 nižšie, sa
považuje za použitie Karty Zákazníkom. Zákazník sa zaväzuje, že stratu, odcudzenie Karty alebo vyzradenie
kódu PIN okamžite oznámi CCS telefónom a následne do 24 hodín potvrdí faxom, e-mailom, dopisom,
telegramom alebo iným vhodným spôsobom. Pri oznámení je Zákazník povinný oznámiť CCS číslo Karty,
inak nemôže byť blokácia uskutočnená. Oznámenie je možné uskutočniť 24 hodín denne 7 dní v týždni.
CCS bezodkladne zablokuje použitie takejto karty.
3. V rámci technických možností CCS ihneď vydá Zákazníkovi na základe jeho písomnej požiadavky novú
Kartu. Zákazník sa zaväzuje uhradiť CCS všetky postúpené Pohľadávky, ktoré vznikli z titulu úhrady
Mýtneho až do doby uplynutia 36 hodín po obdržaní písomného oznámenia alebo písomného potvrdenia
oznámenia uskutočneného iným spôsobom o strate či odcudzení Karty.
4. Zákazník je povinný vrátiť na požiadanie CCS okamžite všetky Karty v prípade, že neplní svoje platobné
povinnosti. Za porušenie platobnej povinnosti sa považuje rovnako príkaz banke Zákazníka zrušiť
oprávnenie k inkasám v prospech CCS. Zákazník týmto zmocňuje CCS k tomu, aby u banky overovala, či
oprávnenie k inkasu CCS z účtu Zákazníka trvá. CCS má v tomto prípade alebo v prípade iného porušenia
Zmluvy právo zablokovať bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka všetky Karty Zákazníka. K
zablokovaniu Karty dôjde rovnako automaticky potom, čo Zákazník pri použití Karty vykoná
niekoľkonásobne, opakovane v rade za sebou chybné zadanie kódu PIN. V prípade zablokovania Karty po
opakovane chybnom zadaní kódu PIN je Zákazník oprávnený požiadať CCS o obnovenie kódu PIN na
zablokovanej Karte. CCS je rovnako oprávnená zablokovať Zákazníkovi Karty, ak získa informácie, z ktorých
je možné sa oprávnene domnievať, že je ohrozená platobná schopnosť Zákazníka, hlavne, nie však
výhradne, pokiaľ je na Zákazníka podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, je na Zákazníka vyhlásený
konkurz, Zákazník je zaradený do niektorého z informačných centier poskytujúcich servis o osobách
neplniacich svoje záväzky, Zákazník nekomunikuje s CCS alebo neuhradil spoločnosti CCS iné tovary a
služby, ktoré od CCS odobral. CCS oznámi zablokovanie Kariet ihneď zákazníkovi faxom, e-mailom alebo
SMS správou.
5. Po dobu platnosti Zmluvy je Karta platná do posledného dňa mesiaca vytlačeného na Karte. Pred
ukončením doby platnosti Karty obdrží Zákazník po oznámení novú Kartu, pokiaľ je tento druh Karty v tej
dobe vydávaný.
6. CCS je oprávnená vyúčtovať Zákazníkovi všetky náklady spojené s vymáhaním dlžných čiastok.
§5
Záverečné ustanovenie
1. Práva a povinnosti zmluvných strán týmito VOP výslovne neupravené sa riadia podmienkami VOP
Prevádzkovateľa a Obchodným zákonníkom.
2. CCS je oprávnená VOP jednostranne meniť. Nové znenie VOP je pre Zákazníka záväzné dňom v nich
stanoveným. Nové znenie VOP zverejní CCS na svojich internetových
stránkach www.ccs.sk. Na vyžiadanie Zákazníka mu bude zaslané nové znenie VOP. Zákazník je oprávnený
nové znenie VOP písomne odmietnuť za predpokladu, že súčasne vypovie Zmluvu. Po dobu výpovednej
doby budú pre neho záväzné
pôvodné VOP.
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