
LICENČNÁ ZMLUVA č. ............
uzatvorená v zmysle § 40 a nasl. autorského zákona č. 618/2003 Z.z. Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov

zmluvná strana: „Poskytovateľ“

SAFE DRIVE ONE, s.r.o. | e-Learning škola bezpečné jízdy
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Slovenská republika, oddiel: s.r.o., vložka č. : 59973/L
so sídlom: Jána Šimka 4708/9A, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 47 373 008, DIČ: 20 23 848 750
bankové spojenie, názov banky: Fio banka, akciová spoločnosť
č. ú. v € pre SR: 2300490151/8330, IBAN: SK5283300000002300490151, SWIFT-BIC kód: FIOZSKBAXXX
č. ú. v Kč pre ČR: 2600490153/2010, IBAN: CZ2220100000002600490153, SWIFT-BIC kód: FIOBCZPPXXX

zmluvná strana: „Užívateľ“

     .....................................................
       so sídlom, IČO, DIČ, IČ-DPH: ..............................................
       kontaktná osoba, e-mail, telefón: .......................................
       bankové spojenie, názov banky: .........................................
       č. ú. v € pre SR, alebo č. ú. v Kč pre ČR: ...............................

Článok 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Užívateľ je fyzická či právnická osoba, ktorá si objednala On-line kurz od Poskytovateľa a má možnosť zakúpiť jeden a viac ks
licencií na svoju osobu.

1.2. Zaplatením objednávky zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o zabezpečení e-Learningového On-line kurzu školy bezpečnej jazdy
za podmienok uvedených v jednotlivých článkoch tejto Zmluvy (ďalej len „Zmluva“).

1.3. Objednávkou  sa  rozumie  úspešný  proces,  tzv.  „firemnej  registrácie  –  prihlásenia“,  ako  aj  konečný  výber  spôsobu  platby,  na
internetovom portály www.safedriveone.eu, po prípade rovnaký názov web stránky s príslušnou miestnou koncovkou krajiny. 

Článok 2. Predmet zmluvy

2.1. Poskytovateľ touto Zmluvou udeľuje Užívateľovi súhlas na použitie diela, t.j. oprávnenie k výkonu práva používať e-Learningové
centrum školy bezpečnej jazdy (ďalej len „On-line kurz“ ) len za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s jej určením.
Predmetom zmluvy je rovnako prístup k dátovým predpripraveným video lekciám a kapitolám sprevádzaných auditovými a testovými
otázkami uloženými na serveri Poskytovateľa, ako aj výstupné súbory vo forme pdf, excel, word a pod. On-line kurz je vzdelávanie
samoštúdijnou  formou  v  oblasti  vymedzenej  charakterom  produktu  a Užívateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  Poskytovateľovi  odmenu
spôsobom a vo výške podľa Článku 4. tejto Zmluvy.

2.2. On-line kurz je dostupný len vo forme on-line prihlásenia a načítavania dát zo serveru Poskytovateľa www.safedriveone.eu. Na jeho
využívanie je nevyhnutné vysokorýchlostné pripojenie k internetu. On-line kurz nie je dostupný na žiadnych médiách typu cd, dvd,
ani ho nie je možné sťahovať do počítača pre neskoršie sledovanie bez pripojenia k internetu.

Článok 3. Rozsah predmetu zmluvy

3.1. Touto Zmluvou bol za dohodnutých podmienok Užívateľovi sprístupnený On-line kurz na dobu .............. mesiacov, ktorá začína
plynúť dňom sprístupnenia prihlasovacích údajov Užívateľovi.

3.2. Po uplynutí lehoty definovanej v bode 3.1. dochádza k ukončeniu predmetu Zmluvy bez ohľadu na skutočnosť, či Užívateľ službu
využil nebo nevyužil.  

3.3. Poskytovateľ a Užívateľ sa dohodli na poskytnutí licencií v počte .............. kusov. Celkové portfólio e-Learnigových samoštúdijných
výukových lekcií  je zverejnené a aktualizované na web stránke Poskytovateľa  www.safedriveone.eu.  Poskytovateľ  je oprávnený
v záujme kvality a profesionality poskytnutej služby a vzdelávania, vzťahom na aktuálnosť právnych, motoristických a študijných
a iných situácií, aktualizovať jednotlivé lekcie, kapitoly a celú spravodajskú oblasť novinky na spomínanej web stránke.

3.4. Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi licenciu ako nevýhradnú, a preto nie je dotknuté právo Poskytovateľa použiť dielo spôsobom, na
ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo Poskytovateľa udeliť licenciu tretej osobe.

3.5. Užívateľovi bolo uzavretím Zmluvy pridelené identifikačné číslo, tzv. ID číslo: .............. , ktoré je zhodné s  číslom tejto Zmluvy
a používa sa pri kontakte s Poskytovateľom.

3.6. Identifikačné číslo Získateľa je: .............. . Získateľ je obchodný partner Poskytovateľa, ktorý odporučil a úspešne sprostredkoval
Užívateľa pre Poskytovateľa i na jeho účet, s uvedeným počtom licencií podľa bodu 3.3. na uvedenú dobu podľa bodu 3.1. 
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    Článok 4. Odmena a zľavy

4.1. Poskytovateľovi pripadá za poskytnutie 1 (slovom „jednej“) licencie odmena vo výške buď ….... € (slovom „……………...“ Euro), alebo
……… Kč (slovom „………………..“ Korún českých). Celková odmena poskytovateľa v zmysle tejto Zmluvy je:  ....................... € / Kč.

4.2. Poskytovateľ poskytuje pri  jednorázovej objednávke Užívateľovi podľa počtu zakúpených licencií v zmysle bodu 3.3. a podľa doby
objednanej a poskytnutej služby v zmysle bodu 3.1., nasledovné zľavy: 
A) jeden rok spolupráce: 5% zľava na osobu pri zakúpení 101 ks až 1000 ks licencií, 
                                     10% zľava na osobu pri zakúpení 1001 ks a viac ks licencií.
B) druhý rok spolupráce: popri zľave uvedenej v bode 4.2. odsek A) naviac 25% zľava z ceny licencií, avšak len pre tento druhý rok.
C) tretí rok spolupráce a     viac:   popri zľave uvedenej v bode 4.2. odsek A) naviac 50% zľava z ceny licencií, avšak len pre tento tretí  
                                              rok spolupráce a zároveň opakovane rovnaká zľava pre každý ďalší rok spolupráce.

Článok 5. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Užívateľ má právo využívať služby objednaného On-line kurzu v časovom rozsahu definovanom bodom 3.1.
5.2. Užívateľ  má právo kedykoľvek počas trvania dĺžky predmetu tejto Zmluvy uvedenej v bode 3.1. požiadať o jej predĺženie a to

s platobnými podmienkami ako na začiatku spolupráce. Poskytovateľ  sa zaručuje po predĺžení ponechať všetky vnútorné údaje
On-line kurzu všetkých licencií pre ďalšiu dobu spolupráce. 

5.3. Užívateľ je  povinný  otestovať  pred uhradením ceny  za  On-line  kurz,  či  mu prehrávanie  video lekcií  a  kapitol  funguje  s  jeho
technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým pripojením. Testovacie skúšobné videá, tzv. demo videa
všetkých lekcií a kapitol, sú umiestnené na hlavnej verejnej web stránke Poskytovateľa www.safedriveone.eu, kde nie sú potrebné
žiadne prihlasovacie údaje. Úhradou objednávky za On-line kurz  Užívateľ potvrdzuje, že sa mu skúšobné videá prehrávajú bez
problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotný celý On-line kurz.

5.4. Užívateľ je oprávnený využívať On-line kurz pre svojich zamestnancov, spolupracovníkov, partnerov, avšak len v počte zakúpených
licencií v zmysle tejto Zmluvy t.j. jedna zakúpená licencia je určená len pre 1 osobu.

5.5. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť, predať, darovať ani nijakým iným právnym úkonom previesť či scudziť predmet tejto Zmluvy, a
ani licenciu a prihlasovacie prístupové údaje k nej, ktorá mu bola udelená, tretej osobe s výnimkou osôb uvedených v bode 5.4.
Užívateľ nesmie rovnako za žiadnych okolností a žiadnym spôsobom poskytnúť inej tretej osobe s výnimkou osôb uvedených v bode
5.4., oprávnenia  alebo ich časť, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto Zmluvy. Takýto právny úkon smerujúci  k poskytnutiu
týchto práv tretej osobe je neplatným právnym úkonom, ktorým Užívateľ zároveň porušuje autorské práva Poskytovateľa. Užívateľ
je povinný poučiť o tomto zákaze aj všetky osoby uvedené v bode 5.4, ktoré budú a sú oprávnené využívať On-line kurz v zmysle
zakúpeného počtu licencií a zároveň Užívateľ v plnej miere a výške zodpovedá za vzniknutú škodu spôsobenú takýmto užívaním.

5.6. Užívateľ má výslovne zakázané zneužiť alebo skopírovať On-line kurz, prípadne jednotlivé časti On-line kurzu, s výnimkou tzv. demo
lekcií a kapitol, ako aj celej spravodajskej sekcie novinky, ktoré slúžia na marketingový účel pre zdieľania a zasielania e-mailov.
Rovnako je mu zakázané zneužiť alebo skopírovať software Poskytovateľa, ako aj know-how a teda jeho duševné vlastníctvo.

5.7. V prípade porušenia bodov 5.4., 5.5., 5.6. je Poskytovateľ oprávnený vypovedať túto Zmluvu, alebo odstúpiť od Zmluvy, a to buď
okamžite, alebo ak by Užívateľ ani po písomnej  výzve Poskytovateľa nevykonal nápravu. V obidvoch prípadoch licencie tejto Zmluvy
zanikajú dňom doručenia písomnej výpovede alebo odstúpenia Užívateľovi a ten je povinný nahradiť Poskytovateľovi celkový ušlý
zisk a škodu, ktorá mu takýmto konaním alebo opomenutím konania vznikla.

5.8. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá uvedená v Článku 6. Ochrana autorských práv. Poskytovateľ má právo predčasne ukončiť
bez náhrady prístup Užívateľovi k On-line kurzu za predpokladu, že Užívateľ bude porušovať Článok 6. Ochrana autorských práv.

5.9. Užívateľ v zmysle § 12 ods. 5, písm. a) a d) zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji nemá právo odstúpiť od tejto Zmluvy po jej uzatvorení, pretože služba On-line kurzu ako predmet plnenia tejto Zmluvy sa
začala plniť so súhlasom Užívateľa ako spotrebiteľa ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a predmetom Zmluvy je
predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu, umeleckého výkonu alebo multimediálneho
diela, ktoré Užívateľ ako spotrebiteľ ihneď rozbalil, alebo tu možnosť od Poskytovateľa na rozbalenie ihneď mal. 

5.10. Poskytovateľ je povinný zaslať prihlasovacie prístupové údaje Užívateľovi ku každej poskytnutej licencii v zmysle tejto Zmluvy až po
pripísaní dohodnutej odmeny na účet Poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto údaje budú zaslané Užívateľovi na e-mail:
........................................................ do 24 hodín od pripísania dohodnutej odmeny na účet Poskytovateľa.

5.11. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi spolu s prihlasovacími údajmi zakúpených licencií navyše 1 licenciu a prihlasovacie
údaje k nej. Ide o tzv. manažérsku správcovskú licenciu, ktorá je bezplatná a ktorá je nadradená všetkým ostatných zakúpeným
licenciám podľa bodu 3.3. Táto licencia sumarizuje vyučujúce údaje všetkých licencií a ich jednotlivé a/alebo kolektívne štatistiky.

5.12. On-line  kurz  je  možné  využívať  jednoduchými  krokmi  na  web  stránke  www.safedriveone.eu.  Z toho  dôvodu  Poskytovateľ
nezodpovedá za zlé fungovanie diela spôsobené chybnou alebo nedovolenou manipuláciou s dielom, ďalej nezodpovedá za chyby
internetového pripojenia Užívateľa, za zlé fungovanie diela spôsobené chybami operačného systému alebo iného softwaru (prípadne
hardwaru), alebo chybami vnútornej siete Užívateľa vrátane počítačov, ktorých prostredníctvom má byť dielo využívané.

5.13. Poskytovateľ má ďalej právo ukončiť bez náhrady prístup Užívateľovi k On-line kurzu v nasledujúcich prípadoch: 
A) Akékoľvek video, audit a test v rámci On-line kurzu je načítavané pre jedného Užívateľa na 4 a viac rôznych IP adresách. B) Na
internetových  stránkach  tretích  strán  sa  vyskytlo  video,  audit  a  test  pochádzajúci  z  On-line  kurzu  Poskytovateľa  obsahujúci
personalizované identifikačné prvky Užívateľa,  s výnimkou tzv. demo lekcií a kapitol, ako aj celej spravodajskej sekcie novinky,
ktoré slúžia na marketingový účel pre zdieľania a zasielania e-mailov. C) Poskytovateľ zistí pokusy Užívateľa technicky ovplyvniť
(zneužiť) On-line kurz, know-how On-line kurzu, prístupové údaje On-line kurzu, software a hardware On-line kurzu, a pod.

5.14. Poskytovateľ  môže primerane informovať formou informačných zdieľaní na stránke (alebo formou e-mailov) Užívateľa o svojich
ďalších službách (výhodách) a to využitím e-mailových adries Užívateľa, pričom Užívateľ s týmto súhlasí. Rovnako Poskytovateľ
umožňuje Užívateľovi a osobám podľa bodu 5.4. pomocou funkcie "sdílet", cez e-mail alebo sociálne siete a pod., informovať tretie
osoby vybrané Užívateľom a osobami podľa bodu 5.4. o demo videách, o novinkách a iných službách (výhodách) s cieľom bežnej
komunikácie, marketingu a reklamy s využitím údajov Užívateľa a osôb podľa bodu 5.4.

5.15. Poskytovateľ má právo kedykoľvek v priebehu fungovania právnych vzťahov zmeniť svoju organizačnú, právnu, majetkovú ako aj inú
štruktúru spoločnosti. Pri akejkoľvek zmene sa však Poskytovateľ zaväzuje voči Užívateľovi splniť povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto
Zmluvy.
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Článok 6. Ochrana autorských práv

6.1. On-line kurz je autorským dielom Poskytovateľa, alebo jeho jednotlivé menšie časti On-line kurzu.
6.2. Užívateľ súhlasí uhradením objednávky za On-line kurz s tým, že prihlasovací prístup a prehrávanie On-line kurzu nie je anonymné.

Poskytovateľ zaznamenáva IP adresu každého prístupu k On-line kurzu spolu s registračnými a prístupovými údajmi a porovnáva ich
navzájom s cieľom ochrany autorských práv Poskytovateľa.

6.3. Užívateľ súhlasí s tým, že každé prehrávané video, audit a test v rámci On-line kurzu sú personalizované údajmi Užívateľa. To je
zobrazené v obrazu čoby skoro neviditeľný vodoznak a súčasne ako viditeľná identifikácia vo videu, audite a teste. Súčasťou On-line
kurzu  je  i  niekoľko  ďalších  personalizovaných  prvkov  skoro,  alebo  úplne  skrytých  v obraze.  Všetky  spomenuté  prvky  sú
neoddeliteľnou súčasťou On-line kurzu a v prípade neoprávneného šírenia On-line kurzu mimo stránky Poskytovateľa budú použité v
prípadnom súdnom procese v rámci náhrady škody vzniknuté porušovaním autorského zákona, s výnimkou tzv. demo lekcií a kapitol,
ako aj celej spravodajskej sekcie novinky, ktoré slúžia na marketingový účel pre zdieľania a zasielania e-mailov.

6.4. Užívateľ sa zaväzuje nesťahovať videa, audity a testy z On-line kurzu na svoj disk či iný off-line či on-line médium určený pre
ukladanie dát. Rovnako tak sa Užívateľ zaväzuje neurobiť žiadne audio-video záznamy videí a pod. v rámci On-line kurzu. Všetky
tieto a ďalšie činnosti podobného charakteru sú v rozpore s prianím Poskytovateľa a touto Zmluvou,  s výnimkou tzv. demo lekcií
a kapitol, ako aj celej spravodajskej sekcie novinky, ktoré slúžia na marketingový účel pre zdieľania a zasielania e-mailov.

6.5. Ochrana autorských práv sa vzťahuje taktiež na prílohy k jednotlivým častiam On-line kurzu, či už vo formáte pdf, excel, word a
pod.,  s výnimkou tzv.  demo lekcií  a kapitol, ako aj  celej spravodajskej  sekcie novinky,  ktoré slúžia na marketingový účel pre
zdieľania a zasielania e-mailov. Iné prílohy sú poskytnuté iba pre Užívateľa a je zakázané ich ďalej šíriť tretím osobám.

Článok 7. Záverečné ustanovenia

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je zhodná s dobou rozsahu mesiacov poskytnutých Užívateľovi v zmysle bodu 3.1. tejto
Zmluvy. Zmluva a licencie zanikajú uplynutím doby, na ktorú bola poskytnutá alebo výpoveďou, pokiaľ neprišlo k  porušeniu Článkov
5. a 6. a to aj po ukončení doby rozsahu mesiacov poskytnutých Užívateľovi v zmysle bodu 3.1. tejto Zmluvy.

7.2. Miestom plnenia  Zmluvy  je  on-line  internetové  e-Learningové  centrum školy  bezpečnej  jazdy,  ktoré  sa  nachádza  na verejnej
webovej stránke Poskytovateľa www.safedriveone.eu.

7.3. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Zmluvných podmienok sa stanu neplatnými, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.
Takto vzniknutá medzera bude nahradená vzájomnou úpravou odpovedajúcou účelu a zmyslu týchto Zmluvných podmienok.

7.4. Užívateľ rozumie tomu, že všetky informácie týkajúce sa bezpečnej jazdy a dopravnej problematiky poskytované v rámci On-line
kurzu a na celom serveri Poskytovateľa sú určené výlučne k študijným a informatívnym účelom a v žiadnom prípade neslúžia ako
konkrétne stratégie alebo výhradné riešenia pre akúkoľvek dopravnú a aj bežnú situáciu v  praxi. Poskytovateľ nie je zodpovedný za
konkrétne rozhodnutia jednotlivých užívateľov licencií v praxi. Rozhodnutia sú výlučnou zodpovednosťou každého jednotlivca a iba
oni sami nesú za svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť.

7.5. Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné nesplnenie si zmluvných povinností  je vylúčená, ak sa tak stalo:
A)  v  dôsledku  vyššej  moci.  Pokiaľ  vyššia  moc  pôsobí  po čas  nepresahujúci  90 dní,  sú  zmluvné strany  povinné  splniť  záväzky,
vyplývajúce z tejto Zmluvy. Akonáhle účinky vyššej moci pominú platí, že dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o čas
pôsobenia vyššej moci. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorenie aktivít od subdodávateľov, výluky a stávky.
B)  v  dôsledku zásahu úradných miest  krajiny  Poskytovateľa  alebo Užívateľa,  ktorý  znemožní  zmluvnej  strane splniť  povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy.

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa počas tejto Zmluvy riadia zákonom č. 428/2002 Z.z. Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov. Užívateľ
podpisom  Zmluvy  poskytuje  svoje  osobné  údaje,  ako  aj  údaje  osôb  podľa  bodu  5.4.,  a  dáva  súhlas  Poskytovateľovi  na  ich
spracovanie. Užívateľ sa pri registrácií oboznámil s priloženými dokumentmi a zaklikol, čím sa rozumie prejav jeho slobodnej vôle,
políčko „souhlasím s poskytováním služeb a osobních údajů“.

7.7. Obsah  tejto  Zmluvy  je  možné  meniť  alebo  dopĺňať  len  formou  očíslovaných  písomných  dodatkov,  osobne  alebo  elektronicky
podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha
najskôr elektronicky formou elektronickej pošty (e-mailom) až v nevyhnutných prípadoch telefonicky, a až potom osobne. 

7.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania oznámiť
druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov.

7.9. Zmluvné  strany  po prečítaní  tejto  dohody  prehlasujú,  že  sa  zoznámili  s  obsahom tejto  Zmluvy,  ktorý  je  dostatočne  určitý  a
zrozumiteľný a že s touto Zmluvou súhlasia v plnom rozsahu. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe svojej vážnej a
slobodnej vôle bez tiesne a na dôkaz toho pripájajú svoje elektronicky vygenerované podpisy.

7.10.Podpisom ako prejavom vôle Užívateľa sa rozumie slobodné zakliknutie políčka „souhlasím s poskytováním služeb a osobních údajů“
na internetovej  stránke Poskytovateľa  pri  procese  tzv.  „firemnej  registrácie –  prihlásenia“.  Týmto podpisom bude Užívateľovi
vygenerované od Poskytovateľa osobné ID číslo ako dôkaz úspešnej firemnej registrácie, tzv. objednávky.  Pridelenie ID čísla do
podpisového vzoru Užívateľa nahrádza osobný podpis Užívateľa a je vyjadrením jeho vlastnoručného podpisu. Podpis Poskytovateľa
bude automaticky vygenerovaný a pridelený do tejto Zmluvy od pripísania celkovej dohodnutej odmeny v zmysle Článku 4. Odmena
a zľavy tejto Zmluvy na účet Poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že takto pomenované elektronicky vygenerované podpisy sú
postačujúce pre uzatvorenie tejto Zmluvy a sú právne záväzné.

   
     

                                                                                                                                                  ID číslo: ............ 
          .....................................                    Dátum:  ..............                     .....................................                   

                   SAFE DRIVE ONE, s.r.o.                                                                         
                                    Poskytovateľ                                                                                                     Užívateľ

http://www.safedriveone.eu/

