
Zmluva o používaní tovaru
uzavretá medzi

Spoločnosťou:
TRACO Computers s.r.o.
Kukučínova 3/1663
921 01 Piešťany
IČO: 31421652
IČ DPH: SK2020395652

ďalej ako “TRACO Computers”

a používateľom:
________________________
________________________
________________________
Tel. č.: __________________
E-mail: __________________

ďalej ako “Používateľ”

I. Predmet a účel
Predmetom tejto zmluvy je právo Používateľa bezplatne používať tovar

● Apple iPad 2021 s kapacitou 64 GB, 10.2”, WiFi
● Apple Pencil 1
● ochranný obal na Apple iPad

v celkovej cene 508 € s DPH (423,33 € bez DPH), ďalej ako “Celková cena”, počas doby
platnosti tejto zmluvy, ktorá je stanovená do 22.12.2022 a možnosti odkúpiť tento tovar po
splnení podmienok stanovených v tejto zmluve za zvýhodnenú cenu 254 € s DPH (211,67 € bez
DPH), ďalej ako “Zvýhodnená cena”. Tovar môže byť doručený aj rozbalený, či použitý, pričom
obsahuje kompletné príslušenstvo a bola overená jeho úplná funkčnosť.
Používateľom je učiteľ, alebo pracovník porovnateľného zamerania, vzdelávacej inštitúcie
(školy), čo preukáže potvrdením, ktoré je súčasťou tejto zmluvy. Je výlučnou zodpovednosťou
Používateľa, že bude tovar používať v súlade so všeobecne záväznými aj internými predpismi v
oblasti výučby a školstva.

II. Doba užívania tovaru
Používateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený používať tovar na dobu určitú, a to od prevzatia
tovaru do dátumu skončenia platnosti tejto zmluvy stanoveného v čl. I. Obe zmluvné strany majú
počas dohodnutej doby užívania právo túto zmluvu kedykoľvek a bez udania dôvodu vypovedať
s výpovednou dobou 14 dní. Používateľ je v prípade výpovede zmluvy povinný okamžite,
najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa od vypovedania, tovar do TRACO Computers
vrátiť tak, aby bol najneskôr do uplynutia výpovednej doby odovzdaný TRACO Computers v
súlade s čl. X. V prípade, že sa na tovare počas dohodnutej doby užívania vyskytne vada z časti
alebo úplne brániaca jeho užívaniu, je Používateľ oprávnený tovar vrátiť do TRACO Computers,
čím nie je nijako dotknutá zodpovednosť Používateľa podľa čl. IX, nemá však právny nárok na
poskytnutie náhradného kusu či na inú náhradu. Platnosť tejto zmluvy môže byť predĺžená po
dohode a podpise dodatku oboma stranami. Na predĺženie platnosti tejto zmluvy nie je právny
nárok.
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III. Možnosť prevodu tovaru na Používateľa
Pokiaľ Používateľ splní ďalej uvedené podmienky, vznikne mu po uplynutí dohodnutej doby
užívania právo odkúpiť tovar od TRACO Computers za Zvýhodnenú cenu stanovenú v čl. I. V
prípade zmeny DPH môže byť cena príslušne upravená. Podmienkou je, že o odkup Používateľ
elektronicky požiada pred uplynutím dohodnutej doby užívania prostredníctvom online aplikácie,
ku ktorej dostane prístup a že pred uplynutím dohodnutej doby užívania Používateľ

A. vypracuje 1 alebo viac článkov obsahujúcich text a multimédia v spoločnej celkovej dĺžke
aspoň 2 normostrany (3600 znakov), a/alebo

B. vytvorí 1 alebo viac videí v celkovej dĺžke aspoň 2 minúty,

v ktorých odprezentuje možnosti využívania iPadov a aplikácií vo svojej pedagogickej praxi.
Poslednou podmienkou je poskytnutie profilovej fotografie alebo personalizovaného avatara
(Memoji). Pokiaľ TRACO Computers vyhodnotí uvedené podmienky ako riadne splnené, vystaví
Používateľovi faktúru na zaplatenie tovaru s cenou vo výške Zvýhodnenej ceny. Uhradením tejto
faktúry prechádza tovar do vlastníctva Používateľa. Tovar sa na Používateľa prevádza v jemu
známom stave, v akom je po doterajšom užívaní (je na Používateľovi, aby tento stav prípadne
neskôr preukázal). Vzhľadom na to, že ide o už použitý tovar, sa doba na uplatnenie práv z
chybného plnenia skracuje na 12 mesiacov.
Pokiaľ TRACO Computers vyhodnotí uvedené podmienky ako nesplnené, je Používateľ povinný
tovar bezodkladne vrátiť do TRACO Computers v súlade s čl. X tejto zmluvy.

IV. Pristúpenie školy k zmluve
Škola alebo vzdelávacia inštitúcia, v ktorej je Používateľ zamestnaný, môže pristúpiť k tejto
zmluve a prebrať na seba finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä z čl. III, čl. V a čl.
VI. Dobrovoľné pristúpenie k tejto zmluve vyjadrí štatutár svojim podpisom v závere zmluvy. Tým
nie je dotknuté, že za splnenie všetkých záväzkov Používateľa z tejto zmluvy zodpovedá voči
TRACO Computers tá osoba, ktorá ako Používateľ uzavrela túto zmluvu. Platí, že tovar bude
doručený a odovzdaný Používateľovi.

V. Kúpa tovaru
V prípade, že Používateľ nesplní podmienky alebo nevyužije možnosť odkupu podľa čl. III, a
nevráti tovar včas po uplynutí doby uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, môžu sa zmluvné strany
dohodnúť na uzavretí kúpnej zmluvy, na základe ktorej Používateľ tovar kúpi za Celkovú cenu.
Používateľ sa v takom prípade zaväzuje túto cenu uhradiť v lehote 14-tich dní od uplynutia
termínu na vrátenie tovaru na základe faktúry vystavenej od TRACO Computers. Vlastnícke
právo k tovaru prechádza na Používateľa ako kupujúceho až úplným zaplatením ceny tovaru
(výhrada vlastníctva).

VI. Nájomné
Pokiaľ sa nepostupuje podľa čl. III alebo V tejto zmluvy a Používateľ nedodržal podmienky
stanovené v čl. X (t. j. nevráti tovar v dohodnutej lehote) vzniká TRACO Computers nárok na
nájomné vo výške 1,5 % z Celkovej ceny tovaru za každý začatý deň užívania od uplynutia
lehoty na vrátenie tovaru. Nárok na nájom tovaru nie je časovo ohraničený. Nájomné sa
fakturuje maximálne jeden krát mesačne. Cenu za dopravu tovaru do TRACO Computers hradí
Používateľ nad rámec nájomného. V prípade, že tovar nebude vrátený do 1 mesiaca od
okamihu, kedy mal byť v zmysle tejto zmluvy vrátený, má TRACO Computers právo rozhodnúť,
že namiesto vrátenia tovaru bude po Používateľovi požadovať uhradenie Celkovej ceny tovaru.
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VII. Výpožička
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade kúpy tovaru Používateľom podľa čl. III alebo čl. V tejto
zmluvy nebude TRACO Computers nájomné podľa čl. VI požadovať. V takom prípade platí, že
Používateľ tovar pred jeho kúpou používal na základe zmluvy o výpožičke, teda bezplatne.
Zmluvné strany sa ďalej môžu dohodnúť, že tovar, ktorý je poskytnutý do používania ako
dočasné riešenie reklamácie, ako náhradný tovar do vybavenia reklamácie, bude tiež poskytnutý
bezplatne, ako výpožička. Na toto riešenie však nemá Používateľ právny nárok a toto riešenie
platí len v prípade, keď mu túto výhodu TRACO Computers poskytne na základe písomného
dodatku k tejto zmluve.

VIII. Údržba a užívanie
Používateľ sa zaväzuje, že s tovarom a obalom na tovar zaobchádzať šetrne, tak ako je pre
užívanie daného tovaru bežné a v súlade s inštrukciami na použitie. V prípade poruchy musí
Používateľ bezprostredne informovať TRACO Computers. Používateľ nesmie opravovať tovar
sám ani dojednať opravu s treťou stranou. V prípade odovzdania tovaru tretej strane nesie plnú
zodpovednosť za tovar Používateľ, a to v plnej výške Celkovej ceny tovaru uvedenej v záhlaví
tejto zmluvy.

IX. Zodpovednosť
Používateľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie tovaru, ku ktorému dôjde počas jeho
používania, za jeho stratu, odcudzenie, zničenie či škodu na ňom z akejkoľvek príčiny. Rovnako
je zodpovedný za všetky riziká, proti ktorým sa tovar obvykle poisťuje. Používateľ je povinný
bezodkladne písomne   nahlásiť do TRACO Computers poškodenie, stratu, odcudzenie, zničenie
či inú škodu na tovare. Ak TRACO Computers posúdi poškodenie ako opraviteľné, je Používateľ
povinný uhradiť náklady na jeho opravu tak, ako budú Používateľovi zo strany TRACO
Computers vyčíslené. Ak bude tovar posúdený ako neopraviteľný, je Používateľ povinný uhradiť
Celkovú cenu. Používateľ sa zaväzuje na žiadosť TRACO Computers kedykoľvek umožniť
prehliadku tovaru alebo jeho opravu.

X. Vrátenie tovaru
Pokiaľ sa nepostupuje podľa čl. III alebo V tejto zmluvy, je Používateľ povinný tovar vrátiť do
TRACO Computers na vlastné náklady najneskôr do dátumu skončenia platnosti tejto zmluvy
stanovenej v čl. I (príp. k skoršiemu dátumu, pokiaľ dôjde k skoršiemu ukončeniu zmluvy
výpoveďou podľa čl. II. či z iného dôvodu). Po vypršaní doby platnosti tejto zmluvy, musí byť
tovar vrátený nepoškodený, v pôvodnom stave, t.j. aj so všetkým pôvodne dodaným
príslušenstvom, ako sú káble, inštalačné a iné médiá, manuály a dokumentácia v pôvodnom,
nepoškodenom obale. Tiež musí byť Používateľ odhlásený z jeho cloudových a iných služieb,
najmä zo služby Find My. K vrátenému tovaru musí byť priložená kópia tejto zmluvy. TRACO
Computers potvrdí stav a kompletnosť vrátenia tovaru na kópiu tejto zmluvy. Používateľ je
povinný vrátiť tovar do TRACO Computers buď osobne, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa
poštových služieb, resp. kuriéra, pričom Používateľ zodpovedá za to, že tovar bude doručený do
TRACO Computers bez akýchkoľvek poškodení. Je preto potrebné, aby Používateľ tovar
vhodne a dostatočne zabalil a využil takú službu, ktorá je určená na zasielanie cenných a
krehkých zásielok, prípadne zásielku na svoje náklady poistil. Tovar sa považuje za vrátený
okamihom, keď ho fyzicky prevezme TRACO Computers. V prípade, že tovar nebude riadne a
včas vrátený do TRACO Computers, Používateľovi bude účtované nájomné podľa čl. VI tejto
zmluvy.

XI. Súhlas so zverejnením
Používateľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje súhlas so zverejnením odovzdaných výstupov
definovaných v čl. III (články a/alebo videá) na webových stránkach, v hromadnom mailingu a na

3/4



sociálnych sieťach spravovaných TRACO Computers. Používateľ tiež súhlasí, že spolu s
výstupmi budú uvedené aj jeho/jej osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko, špecializácia,
názov školy/inštitúcie kde pracovne pôsobí, profilová fotografia alebo personalizovaný avatar
(Memoji) a poskytnuté odkazy na profily na sociálnych médiách. Zároveň Používateľ berie na
vedomie, že TRACO Computers môže uvedené výstupy a údaje poskytnúť tretej strane za
účelom marketingovej propagácie.

XII. Ďalšie dojednania
Tovar bude zaslaný poštou alebo kuriérom až po doručení podpísanej zmluvy zo strany
Používateľa. TRACO Computers zostáva vlastníkom tovaru po celú dobu trvania tejto zmluvy
(tým nie je dotknutá možnosť postupovať podľa čl. III). Používateľ nie je oprávnený svoje práva
alebo povinnosti z tejto zmluvy postúpiť ani previesť bez písomného súhlasu TRACO Computers
na inú osobu alebo spoločnosť. Používateľ berie na vedomie, že TRACO Computers bude v
súvislosti s touto zmluvou spracovávať jeho osobné údaje; podrobnosti sú obsiahnuté v
zásadách spracovania a ochrany osobných údajov TRACO Computers, ktoré sú dostupné na
webovej stránke:
https://www.tracocomputers.sk/obchod/informacie/stranka/ochrana-osobnych-udajov-gdpr

Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy sú možné iba na základe písomných dodatkov
podpísaných oboma stranami. Používateľ svojim podpisom potvrdzuje, že je oboznámený a
súhlasí so všetkými podmienkami tejto zmluvy a bude ich rešpektovať.

Zo strany TRACO Computers sa táto zmluva považuje za zmluvu uzatvorenú na diaľku na
základe žiadosti zo dňa _______.

____________
Dňa

__________________________________
Meno a priezvisko

Potvrdenie vzdelávacej inštitúcie (školy)
Týmto potvrdzujem, že ____________ uvedený(á) v záhlaví tejto zmluvy ako Používateľ je
zamestnaný v nasledovnej vzdelávacej inštitúcii (škole):

________________________
________________________
________________________
IČO: ____________________
DIČ / IČ DPH: ____________

__________________________________
Pečiatka a podpis riaditeľa/riaditeľky školy
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