
4. ĎALŠiE USTANOVENIA
4.1. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že Elektronická faktúra je plnohodnotnou

náhradou faktúry v papierovej forme, a že podpísaním tejto zmluvy Poskytovateľ nie je
povinný zasielať Objednávateľovi faktúry v papierovej forme. Pre zamedzenie pochybností,
Poskytovatel' nie je povinný Elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým
podpisom podl'a osobitného predpisu.

4.2. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov faktúrou (daňovým dokladom).

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že doručenie Elektronickej faktúry na E-mailovú adresu
Objednávatel'a považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za Plnenia poskytnuté
Objednávatel'ovi, alebo vyúčtovania Iného nároku Poskytovateľa. Zmluvné strany sa dohodli,
že Poskytovatel' po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy nebude zasielať Objednávatel'ovi
osobitné výkazy Plnení, ktoré sú súčasťou Elektronickej faktúry, v papierovej podobe.

5. DORUČOVANIE ELEKTRONICKEJ FAKTÚRY

5.1. Poskytovatel' sa zaväzuje doručovať Elektronickú faktúru Objednávatel'ovi formou elektro-
nickej pošty, a to na E-mailovú adresu Objednávatel'a ako dokument PDF (5 príponou *.pdf).

5.2. Objednávateľ vyhlasuje, že má prístup k E-mailovej adrese a že si je vedomý skutočnosti,
že údaje sprístupnené mu v Elektronickej faktúre doručenej mu na E-mailovú adresu
sú dôverné informácie, ktoré je každá Zmluvná strana povinná utajovať, okrem prípadov,
v ktorých je ich sprístupnenie tretej osobe vyžadované platnými právnymi predpismi.

5.3. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú v deň jej doručenia do e-mailovej schránky
Objednávatel'a. V prípade pochybností sa Elektronická faktúra považuje za doručenú
v pracovný deň nasledujúci po dni jej preukázateľného odoslania Objednávatel'ovi
Poskytovatel'om prostredníctvom elektronickej pošty na E-mailovú adresu.

6. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

6.1. Objednávatel' je povinný zabezpečiť na vlastné náklady a nebezpečenstvo:
a) počítač s pripojením na internet,
b) e-mailovú schránku s dostatočnou vol'nou kapacitou,
c) prehliadač Acrobat Reader vo verzii 6.0 alebo novšej,
ktoré sú potrebné na doručovanie Elektronických faktúr Objednávatel'ovi.

6.2. Objednávatel' je povinný vopred písomne oznámiť Poskytovatel'ovi akúkol'vek zmenu,
ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie Elektronickej faktúry podl'a týchto podmienok.

6.3. Objednávatel' sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní,
oznámiť Poskytovatel'ovi, ak mu Elektronická faktúra nebola doručená v deň, v ktorý mu
obvykle v predchádzajúcich mesiacoch bola doručená alebo v posledný deň lehoty, v ktorej
mu mala byť podl'a Zmluvy doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti
Objednávatel'a nie je Poskytovatel' povinný preukazovať odoslanie takejto Elektronickej
faktúry a táto sa považuje za doručenú v súlade s článkom 5 bodu 3 tejto zmluvy.

7. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA

7.1. Poskytovatel' nezodpovedá za porušenie dôvernosti informácií, ak k porušeniu došlo
v dôsledku úniku dôverných informácií z e-mailovej schránky priradenej k E-mailovej adrese
Objednávatel'a, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie Objednávateľa.

7.2. Poskytovatel' nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie
alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu.
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