
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky pre kartu OMV Business Card a OMV 
Euro Truck Card s funkciou ROUTEX -znenie 1.11.2010 

1. Združenie ROUTEX 

OMV - International Services, GmbH, Trabrennstrar..e 
6 - 8, A-1020 Viedeň, ďalej len ako "OIS", je členom 
združenia ROUTEX, vytvoreného z viacerých 
spoločností, ktoré prevádzkujú čerpacie stanice, ďalej 
len ako "Partner ROUTEX" . Cieľom tohto združenia je 
zákazníkom vlastniacim kartu pridružených 
spoločností v rámci Európy umožniť bezhotovostný 
odber tovarov a služieb na takých čerpacích 

staniciach a servisných staniciach, ktoré sú v tomto 
združení zúčastnené. Na Slovensku vydáva kartu 
OMV s funkciou ROUTEX (to sú medzi iným aj OMV 
Business karta a EuroTruck karta) v nasledujúcej 
časti v krátkosti uvedená ako "OMV karta" alebo 
"Karta" spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o., 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, ďalej len ako 
"OMV". 

2. Platnosť Všeobecných obchodných a dodacích 
podmienok 

Zákazník súhlasí vzhľadom na všetky odbery tovarov 
a služieb, o ktoré požiada prostredníctvom karty 
OMV, s nižšie uvedenými Obchodnými a dodacími 
podmienkami OMV a OIS. Prípadné nákupné resp. 
obchodné podmienky zákazníka nadobúdajú platnosť 
pre OMV a OIS iba vtedy, keď OMV a OIS tieto 
podmienky výslovne písomne akceptovali. 

3. Dodávky a výkony 

3.1 Karta OMV oprávňuje zákazníkov na všetkých 
akceptovaných miestach Partnerov ROUTEX 
v tuzemsku a v zahraničí, ktoré sú označené 
obchodnou značkou "ROUTEX" a/alebo logom karty 
OMValalebo logom EuroTruck, nakupovať tovar 
a odoberať služby. Výnimky z tejto zásady špecifické 
pre daný štát budú zákazníkovi oznámené zvlášť. 
Zákazník je ďalej oprávnený odoberať služby aj u 
tých zmluvných partnerov v tuzemsku a zahraničí, 
ktoré pre akceptáciu karty OMV uzatvorili zmluvu 
s OIS, na prijímacích miestach označených 
obchodnou značkou "ROUTEX". Takéto dodatočné 
služby môžu byť napr. úhrada poplatkov mýtneho na 
dial'niciach, poplatky za prejazd tunelov, a i. OMV, 
resp. OIS si vyhradzujú právo kedykol'vek zastaviť 
možnosť čerpania dodatočných služieb. OIS resp. 
OMV však včas oznámia, že poskytované dodatočné 
služby nie sú viac k dispozícii. V ostatnom si OIS 
vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť dodatočné 
služby ponúkané zákazníkovi po predchádzajúcom 
oznámení. 

Za dodatočné služby, ktoré sa nevzťahujú na 
čerpaciu stanicu, bude zákazníkovi účtovaný 
primeraný poplatok (servisný poplatok) za ceny 
uvedené v zozname cien platné v čase vystavenia 
faktúry. Aktuálne ponúkané dodatočné služby 
a servisné poplatky za ich poskytnutie sú uvedené v 
aktuálnom zozname dodatočných služieb, ktorý sa 
nachádza na webovej stránke www.omv.sk Všetky 
v bode 3.1 uvedené prijímacie miesta sa 
v nasledujúcej časti označujú ako "akceptačné 

miesta ROUTEX". 

3.2 Produkty z minerálneho oleja a ostatný tovar 
a výkony na čerpacích staniciach OMV 
v Slovenskej republike sa predávajú v mene a na 
účet OMV. OMV však nepreberá žiadnu 
zodpovednosť a neposkytuje žiadnu záruku za 
riadne poskytnutie tovarov a služieb inými 
akceptačnými miestami ROUTEX ako na čerpacích 
staniciach OMV (pozri článok 6.1). 

3.3 Všetky tovary a služby na akceptačných 
miestach ROUTEX nakupuje OIS od zmluvných 
Partnerov ROUTEX a zmluvne viazaných 
spoločností a zákazníkovi sa predávajú v momente 
čerpania zo strany zákazníka, ak je to právne 
a fakticky možné a vykonatel'né. Výnimky z toho sú 
uvedené v článkoch 3.4 a 3.5, druhý odsek. S 
ohľadom na ručenie a záruku sa upozorňuje na 
článok 6.1. 

3.4 Pri nákupe tovarov a služieb v zahraničí, v 
súčasnosti najmä v Grécku, Turecku, Srbsku, 
Bosne, Rusku a Bielorusku, u ktorých je potrebný 
právny úkon medzi zákazníkom a príslušným 
poskytovatel'om tovaru alebo služby, bude na OIS 
a v ďalšom slede na OMV od s OIS zmluvne 
viazanej spoločnosti postúpené oprávnenie 
a povinnosť k inkasu príslušného nároku voči 
zákazníkovi. V týchto prípadoch sa uskutoční 

vystavenie faktúry na zákazníka priamo na 
akceptačnom mieste ROUTEX prostredníctvom 
zmluvne viazanej spoločnosti. 

3.5 OIS uzatvoril s talianskymi dodávatel'mi, ktorí 
patria do združenia ROUTEX zmluvy o odbere 
pohonných hmôt a mazív v zmysle článku 1559 
talianskeho Občianskeho zákonníka. Karta OMV 
oprávňuje zákazníka v zmysle článku 1559 
talianskeho Občianskeho zákonníka požadovať 
pravidelne opakujúce sa a trvalé dodávky 
pohonných hmôt a mazív pre bežnú a obvyklú 
potrebu bezhotovostne na všetkých akceptačných 
miestach ROUTEX v Taliansku. Dodávky sa 
zákazníkovi vyfakturujú priamo prostredníctvom 
OIS. 
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Za všetok ostatný tovar a služby nadobudnutý 
bezhotovostne v Taliansku s kartou OMV platí, že 
sa tento tovar a služby poskytli v mene a na účet 
akceptačného miesta ROUTEX. OIS a v ďalšom 
slede OMV nadobúda od príslušnej, na tento účel 
zmluvne viazanej spoločnosti oprávnenie 
a povinnosť k inkasu príslušnej pohľadávky voči 
zákazníkovi. V týchto prípadoch sa uskutoční 
vystavenie faktúry na zákazníka priamo na 
akceptačnom mieste ROUTEX prostredníctvom 
zmluvne viazanej spoločnosti. 

3.6 Zákazník potvrdí platbu kartou prostredníctvom 
zadania príslušného PIN kódu, na základe čoho 
dôjde k automatickej verifikácii karty v systéme 
a následnej autorizácii transakcie, čím sa považuje 
potvrdený tovar a služby za prevzaté a zákazník 
nie je povinný dodatočne podpísať záväzný doklad 
predložený príslušným akceptačným miestom 
ROUTEX vzťahujúci sa k vykonanej transakcii. 
Personál akceptačných miest ROUTEX je 
oprávnený, ale nie povinný, preveriť oprávnenosť 
držiteľa karty OMV' a kartu OMV zadržať; ak sa 
nezhoduje s evidenčnou značkou použitého 
vozidla, alebo ak existujú iné pochybnosti o 
oprávnenosti držiteľa karty OMV. To isté platí aj 
vtedy, ak je karta zablokovaná alebo uplynula 
doba jej platnosti. 

4. Vyúčtovanie 

4.1 Odbery tovarov a služieb, ktoré boli 
zrealizované na čerpacích staniciach OMV 
v Slovenskej republike sa zákazníkovi vyúčtujú 
prostredníctvom OMV v národnej mene, tj. EUR. 
Odbery tovarov a služieb na akceptačných 
miestach OMV v zahraničí a Partnerov ROUTEX 
sa zákazníkovi vyúčtujú prostredníctvom OIS. 
Prepočet príslušnej zahraničnej meny na EUR sa 
uskutoční v kurze "Closing mid-point", ktorý bude 
zverejnený vo Financial Times londýnskeho 
vydania pre deň, ktorý je pre prepočet rozhodujúci, 
resp. ak takýto kurz pre príslušnú menu nie je 
k dispozícii, v prepočítavacom kurze stanovenom 
Európskou centrálnou bankou. 

4.2 Platba celkového zúčtovania (môže zahŕňať aj 
faktúry a oznámenia o zaťažení účtu), ktoré sa 
zákazníkovi zasiela prostredníctvom OMV vo 
forme súhrnného zúčtovania, hradí zákazník OMV 
v EUR. OMV chráni a zastupuje voči zákazníkovi 
aj záujmy OIS. 

4.3 Cenovým základom pre zúčtovanie so 
zákazníkom sú brutto predajné ceny I poplatky za 
predaj tovarov a služieb platné v deň odberu na 
akceptačných miestach ROUTEX. Majiteľ karty má 
v prípadoch článku 3.4 a článku 3.5, druhý odsek, 
ako aj pri úhradách poplatkov za používanie ciest, 
pokiaľ chce uplatniť vrátenie DPH, právo požiadať 
na akceptačnom mieste Routex o vystavenie 
daňového dokladu. 

Zúčtovanie, ktoré sa má uskutočniť, nastane podľa 
dohody jeden alebo dvakrát mesačne (zmeny sú 
vyhradené). OMV vyúčtuje zákazníkovi za 
poskytnuté servisné výkony v súvislosti 
s bezhotovostným platením kartou OMV 
systémový poplatok, ako aj poplatok za kartu. 

4.4 Poplatky vykázané v zbernom zúčtovaní bude 
OMV inkasovať prostredníctvom inkasa 
z bankového účtu, alebo budú uhrádzané zo strany 
zákazníka bezhotovostným prevodom na účet 
uvedený vo faktúre. Dátum zúčtovania sa uvedie 
na faktúre, resp. na súpise faktúr. 

4.5 Reklamácie nesprávneho zúčtovania mozu 
zákazníci uskutočniť v rámci 4 týždňov od dátumu 
zúčtovania písomne na adrese OMV Slovensko, 
s.r.o., oddelenie OMV kariet, Moskovská 13, 811 
08 Bratislava. Ohľadom ostatných reklamácií pozri 
článok 6.1. 

5. Používanie karty OMV 

5.1 Karta OMV oprávňuje zákazníka podľa 
ustanovení článku 3.1 na všetkých akceptačných 
miestach ROUTEX na odber tovarov a služieb bez 
okamžitej platby až do maximálnej hodnoty 1500,
EUR vrátane DPH na kalendárny deň, resp. 3000,
EUR vrátane DPH na týždeň, pričom zákazník 
nesmie prekročiť v relevantnom čase dohodnutý 
celkový odberný limit. Pri prekročení tohto limitu 
prevádzkovateľ alebo personál príslušného 
akceptačného miesta ROUTEX odmietne 
uskutočnenie transakcie predaja tovaru a/alebo 
služieb prostredníctvom karty OMV a súčasne 
OMV si vyhradzuje právo pristúpiť k úprave 
(skráteniu) frekvencie zúčtovania voči zákazníkovi 
za uskutočnené odbery tovarov a služieb a/alebo 
požadovať dodatočné garancie; v uvedenom 
prípade nebude OMV zodpovedať za škodu, ktorá 
by mohla zákazníkovi v súvislosti s uvedenými 
skutočnosťami vzniknúť. OMV I OIS sú oprávnené 
hore uvedený limit kedykoľvek jednostranne 
zmeniť, kedy prípadné zmeny nadobúdajú platnosť 
a účinnosť okamžite a budú oznámené 
zákazníkovi v primeranej lehote (do 5 pracovných 
dní). Kartu OMV treba po čerpaní tovaru a / alebo 
služieb predložiť prevádzkovateľovi alebo 
personálu príslušného akceptačného miesta 
ROUTEX bez vyzvania. 

5.2 Karta OMV nie je prenosná a smie ju využívať 
iba samotný zákazník a jeho pracovníci. Na 
želanie zákazníka sa na kartu OMV umiestni 
identifikačná evidenčná značka vozidla, pre ktoré 
je karta určená. Karta OMV je určená iba pre 
vozidlo, ktorého evidenčná značka sa zhoduje 
s tou, ktorá je uvedená na karte alebo, ak sa na nej 
nenachádza evidenčná značka, pre uvedenú 
osobu alebo firmu. Ku kartelám OMV obdrží 
zákazník jedno alebo viac tajných "osobných 
identifikačných čísel" (PIN) pre automatickú 
(elektronickú) akceptáciu karty OMV. 
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Zákazník sa zaväzuje tieto PIN udržať v tajnosti 
a touto povinnosťou zaviazať aj príslušných 
používateľov karty (vodičov). PIN kód nesmie byť 

poznamenaný na karte OMV a treba ho uschovať 
oddelene od karty. Zákazník ručí, aj bez 
zavinenia, za každé použitie karty v rozpore so 
zmluvou alebo neoprávnené použitie karty. Stratu 
alebo krádež karty treba bezodkladne písomne 
oznámiť OMV, oddeleniu servisu kariet s 
uvedením čísla karty, miesta a času straty. 
Uplynutím polnoci dňa nahlásenie blokácie končí 
ručenie zákaznika za kartu. Pri prenose alebo 
ďalšom odovzdaní karty v rozpore so zmluvou 
zákazník ručí spoločne s príjemcom tovaru / 
služby solidárne za všetky nároky OMV resp. OIS 
vzniknuté používaním karty OMV. 

5.3 
Ak automatická akceptácia platnej karty nie je 
možná z akýchkol'vek dôvodov, vystaví sa 
náhradný doklad o odobratom tovare / službe. 
Každý používateľ karty je povinný tento doklad 
podpísať. 

5.4 Karta OMV je platná len po posledný deň na 
nej uvedeného kalendárneho mesiaca. V prípade, 
že sa počas tohto obdobia nevyskytnú 
vobchodnom styku žiadne problémy, alebo 
výhrady, zašle OMV zákazníkovi automaticky 
pred uplynutím dňa ukončenia platnosti novú 
kartu OMV, pokia!' nebol prostredníctvom OMV / 
OIS alebo prostredníctvom zákazníka písomne 
vypovedaný zmluvný vzťah. Zmluvný vzťah môže 
písomne vypovedať ktorákol'vek zmluvná strana 
písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou 1 
mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. OMV 
moze okrem vyššie uvedeného písomne 
vypovedať zmluvný vzťah s okamžitou platnosťou 
s právnou účinnosťou pre OIS kedykoľvek 
z dôležitého dôvodu, akým je predovšetkým 
zneužitie karty, oneskorenie platby alebo vznik 
platobných problémov a môže karty s okamžitou 
účinnosťou zablokovať. OMV je ďalej oprávnená 
na okamžité zablokovanie karty OMV, keď zo 
spôsobu alebo rozsahu pouzlvania karty 
(nápadný vzor transakcie) je dôvodné domnievať 
sa, že ide o zneužívané používanie karty; 
v uvedenom prípade nie je OMV zodpovedná za 
prípadnú škodu, ktorá môže zablokovaním karty 
OMV vzniknúť zákazníkovi. V prípade, ak bude na 
základe podozrenia zo zneužitiza karty začaté zo 
strany príslušných štátnych orgánov 
trestnoprávne, resp. civilnoprávne konanie, je 
zákazník povinný poskytnúť OMV a štátnym 
orgánom všetku potrebnú súčinnosť. 

5.5 Karta OMV zostáva vlastníctvom OMV a stáva 
sa neplatnou pri ukončení obchodného vzťahu, 
zrušení oprávnenia na používanie karty, uplynutí 

doby platnosti karty, ako aj pri predaji alebo 
vyradení vozidla, na ktoré je karta vystavená. 
V týchto prípadoch, s výnimkou uplynutia doby jej 
platnosti, musí byt' karta bezodkladne vrátená 
späť OMV. OMV je oprávnená kartu nechať ihneď 
zablokovať a na náklady zákazníka informovať 
akceptačné miesta ROUTEX o neplatnosti karty 
OMV v prípade, že si bezodkladne nesplnil 
povinnosť vrátiť kartu OMV. 

5.6 Zákazník sa zaväzuje používať kartu OMV len 
dovtedy, pokiaľ bude zabezpečené včasné 
vyplatenie zúčtovania. Ak by zákazník svoju 
povinnosť včasných platieb neplnil resp. pod!'a 
názoru OMV (napr. na základe informácií 
získaných z agentúry zaoberajúcej sa 
poskytovaním obchodných informácií) by už viac 
platobná disciplína nebola zaručená, považuje sa 
každé ďalšie používanie karty OMV za použitie 
v rozpore so zmluvou, a karta OMV sa nesmie 
ďalej používať. Ak by už viac neboli zabezpečené 
včasné úhrady, je potrebné o tom bezodkladne 
informovať OMV a kartu bezodkladne vrátiť 
znehodnotenú na OMV. Okrem toho má OMV v 
tomto prípade práva uvedené v článku 5.7, prvá 
veta. Zákazník je v každom prípade povinný 
výzvu OMV na vrátenie karty bez meškania splniť. 

5.7 V prípade omeškania zákazníka s úhradou 
platieb je OMV oprávnená zrušiť používanie karty 
OMV aj bez predchádzajúceho upovedomenia, 
kartu zablokovať s okamžitou účinnosťou 
a upovedomiť o tom všetky akceptačné miesta 
ROUTEX na náklady zákazníka. Okrem toho je 
zákazník v prípade omeškania s platbami povinný 
zaplatiť úroky z omeškania podľa &369 
Obchodného zákonníka z dlžnej čiastky za každý 
deň omeškania, ako aj nahradiť OMV/OIS všetky 
náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, ako 
napr. interné náklady na upomienky, poplatky 
inkasných inštitútov, nákladov na správu podľa 
tarify, náklady na informácie o bonite. Okrem toho 
sa ihneď stávajú splatné všetky záväzky 
zákazníka voči OMV bez ohľadu na lehoty 
splatnosti, povolené splátky a odklady platieb. 
Zákazník dáva OMV/OIS súhlas, aby OMV/OIS 
bezodkladne oznámila názov a adresu zákazníka, 
výšku salda, upomienky, ako aj vo všeobecnosti 
dodržiavanie resp. nedodržiavanie existujúcich 
termínov platieb združeniam na ochranu veritel'ov 
a / alebo agentúram zaoberajúcim sa 
poskytovaním obchodných informácií. 

5.8 
5.8.1 Zákazník je povinný bezodkladne (v lehote 
do 3 pracovných dní) oznámiť OMV písomne 
všetky zmeny týkajúce sa jeho osoby (najmä 
zmeny mena/obchodného mena, adresy/sídla, 
korešpondenčnej adresy, právnej formy, DiČ, IČ 
DPH, resp. akýchkoľvek iných daňových 
a identifikačných údajov), evidenčnej značky 
vozidla a ostatné zmeny, ktoré sa týkajú jeho 
právnych pomerov. 
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5.8.2 Zákazník je sucasne povinný bezodkladne 
(v lehote do 3 pracovných dní) po doručení faktúry, 
vystavenej zo strany OMV, písomne informovať OMV 
o akýchkoľvek zmenách fakturačných údajov 
zákazníka, uvedených na vystavenej a doručenej 
faktúre, ktoré už boli uskutočnené na strane 
zákazníka, avšak o týchto ešte OMV nebol 
informovaný v zmysle bodu 5.8.1. 
5.8.3 V prípade, ak zákazník poruší jeho informačné 
povinnosti voči OMV v zmysle bodu 5.8.1 a 5.8.2 
a v súvislosti s takýmto porušením povinností bude 
voči OMV začaté konanie zo strany príslušných 
orgánov (najmä v daňových a účtovných veciach) za 
porušenie zákona, zákazník je povinný uhradiť OMV 
všetku škodu spôsobenú takýmto konaním (najmä vo 
forme uloženia pokút a pod.) a súčasne OMV nebude 
zodpovedná voči zákazníkovi za prípadnú škodu, 
ktorá mu porušením jeho povinností vznikne 
Zmeny právnych pomerov na strane zákazníka, na 
základe ktorých sa má uskutočniť prevod karty na inú 
osobu, si vyžadujú k ďalšiemu používaniu karty 
právnym nástupcom, písomný súhlas OMV a OIS. 
Zákazník je povinný všetky svoje povinnosti voči OMV 
a OIS platne previesť na prípadného právneho 
nástupcu. 

5.9 Ak po splatnosti pohľadávok OMV alebo OIS voči 
zákazníkovi existuje alebo vznikne záväzok (dlh) 
niektorého z členov skupiny OMV (t.j. OMV 
Aktiengesellschaft, alebo spoločnosť v ktorej má OMV 
Aktiengesellschaft priamy alebo nepriamy podiel, ako 
napríklad, nie však výlučne, OMV Deutschland GmbH, 
OMV Hungaria Kft, OMV Česká republika, s.r.o., OMV 
Slovensko, s.r.o., OMV Bulgaria 000, se OMV 
Romania Mineraloel SRL, OMV Srbija 000, OMV 
Slovenija d.o.o., OMV Hrvatska d.o.o., OMV BH 
d.o.o., OMV Italia s.r.I., OMV International Services 
GmbH, OMV Wärme VrtiebsgmbH a Petrom SA) 
voči zákazníkovi, OMV je oprávnená (nie však 
povinná) prevziať dlh od dlžníka v akejkoľvek výške 
a započítať takýto záväzok s pohľadávkami OMV voči 
zákazníkovi, a to až do výšky pohľadávok OMV voči 
zákazníkovi. Zákazník týmto udeľuje svoj súhlas s 
budúcim prevzatím dlhu zo strany OMV, a súhlasí 
s možnosťou započítania prevzatých záväzkov (dlhov) 
s pohľadávkami OMV voči zákazníkovi. OMV je 
povinné upovedomiť veriteľa o prevzatí dlhu bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní odo dňa 
účinnosti prevzatia dlhu. 

6. Ručenie vydavatel'a karty 

6.1 OMV ručí len za riadnu dodávku pohonných hmôt, 
vykurovacieho oleja, mazív a AdBlue, ktorá sa 
nakupuje na čerpacích staniciach OMV v Slovenskej 
republike. Okrem toho ani OMV, ani OIS nenesú 
žiadnu zodpovednosť za riadne poskytnutie dodávok 
tovaru a služieb na akceptačných miestach ROUTEX 
a nepreberajú v tomto ohľade žiadne ručenie a 
záruku. OMV a OIS zvlášť neručia za to, keď 
akceptačné miesto ROUTEX z akéhokoľvek dôvodu 
nebude akceptovať kartu OMV. Všetky reklamácie 
treba predložiť priamo prevádzkovateľovi čerpacej 
stanice alebo, ak sa dodávka tovaru alebo služby 

nevzťahuje na čerpaciu stanicu, s poskytovateľom 
príslušného tovaru alebo služby. Reklamácie sa 
predovšetkým netýkajú povinnosti zákazníka k 
zaplateniu faktúry vyúčtovania karty OMV za jej 
používanie. Akékoľvek započítanie pohľadávky OMV 
s prípadnými pohľadávkami zákazníka voči OMV, bez 
ohľadu na titul ich vzniku, je vylúčené. OMV a OIS 
neručia, najmä pri dodávkach tovaru a poskytnutí 
služieb nimi alebo ich zmluvnými partnermi 
v zahraničí, za možnosť vrátenia dane z obratu alebo 
podobných daní vykázaných vo faktúrach 
prostredníctvom príslušných národných finančných 
úradov alebo možnosť odpočtu DPH na vstupe. 

6.2 Nároky na náhradu škody voči OMV alebo 01S, 
nech je to z akéhokoľvek dôvodu, sú v zákonne 
prípustnom rozsahu vylúčené, pokiaľ sa netýkajú 
hrubej nedbanlivosti alebo zámeru OMV alebo OIS. 

7. Ostatné 

7.1 Údaje zákazníka budú elektronicky spracované na 
účely realizácie tejto zmluvy a budú poskytnuté tretej 
osobe, ktorá je s OMV a I alebo OIS v obchodnom 
vzťahu. Zákazník s týmto vyjadruje svoj súhlas. OMV 
I OIS budú s údajmi zákazníka nakladať v súlade s 
ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. 

7.2. Doplnky a zmeny týchto obchodných podmienok, 
týkajúce sa dohodnutej výšky finančných úhrad resp. 
poplatkov medzi zákazníkom a OMV I OIS podľa 
článkov 3.1 a 4.3, ako aj ostatných podmienok budú 
oznámené zákazníkovi písomne. Zmeny a doplnky sa 
považujú za schválené, ak zákazník v rámci lehoty 4 
týždňov od obdržania písomného oznámenia nezašle 
OMV žiadnu písomnú námietku k navrhovaným 
zmenám alebo doplnkom. V písomnom oznámení 
bude zákazník upozornený na vyššie uvedený spôsob 
nadobudnutia účinnosti zmien a doplnkov. V prípade, 
že po podaní námietok nedôjde k dohode medzi 
zmluvnými stranami v rámci lehoty 4 týždňov od 
doručenia námietok, považuje sa zmluvný vzťah za 
ukončený uplynutím 4 týždňov od doručenia námietok 
OMV. 

7.3 Ak by mali jednotlivé ustanovenia týchto 
Všeobecných obchodných a dodacích podmienok byť 
alebo stať sa právne neúčinnými, zostáva platnosť a 
účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Strany sa 
zaväzujú neúčinné ustanovenie nahradiť novou 
úpravou, ktorá sa bude čo najviac približovať 
ekonomickému účinku pôvodného ustanovenia. 

7.4 Miestom plnenia pre všetky dodávky tovarov 
a služieb je Bratislava. Právne vzťahy medzi 
zákazníkom a OMV, ako aj Ol S, sa riadia výlučne 
slovenským právnym poriadkom. 

7.5 Všetky spory z dohody týkajúcej sa karty OMV sú 
príslušné rozhodovať výlučne vecne príslušné súdy 
v Slovenskej republike pokiaľ nebude iná príslušnosť 
súdu buď zákonnom ustanovená, alebo bude 
potrebná pre účinný výkon rozhodnutia. 
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