Poskytnutie informácií podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „Zákon“)
Predávajúci: spoločnosť X-BIONIC® SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46
640 134, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10684/T (ďalej
aj ako „XBS“/„predávajúci“/„prenajímateľ“), týmto plní svoju povinnosť podľa Zákona – t.j. pred
uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako
spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznamuje spotrebiteľovi spôsobom podľa odseku
2 alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná:
a) hlavný charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie o službe:
- Služba X-BIKE bikesharing /ďalej aj „služba“/ je predplatná služba, na základe ktorej za podmienok
dohodnutých v zmluve, VZP X-BIKE bikesharing, TARIFE X-BIKE bikesharing, prostredníctvom
aplikácie prenecháva poskytovateľ ako prenajímateľ (XBS) zákazníkovi ako nájomcovi (spotrebiteľ) do
dočasného užívania zákazníkom zvolený a na tento účel poskytovateľom určený predmet nájmu –
bicykel /ďalej aj „Zariadenie“/;
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej
predávajúci koná:
- X-BIONIC® SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín
c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s
predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty:
- tel.: +421 313 262 000, email: xbike@x-bionicsphere.com
d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ
uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od
adresy uvedenej v písmene b):
- rovnaké údaje ako v bode b)
e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo
ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa
vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady
a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady
alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci
informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka
zúčtovacieho obdobia odlišná, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta:
určené podľa aktuálnej TARIFY X-BIKE bikesharing
f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy,
ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou – nejde o číslo služby so zvýšenou tarifou.
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g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť službu,
informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov:
Výška kreditu a depozitu pre službu v závislosti od dĺžky predplatného obdobia, ako aj výška poplatkov
za ostatné súvisiace služby je stanovená v TARIFE X-BIKE bikesharing. Všetky platby podľa zmluvy
uhrádza zákazník poskytovateľovi po prihlásení sa zákazníka do aplikácie X-BIKE bikesharing (s údajmi
jeho zákazníckeho konta v zákazníckom programe X-CARD), prostredníctvom využitia kreditu
(finančných prostriedkov) na X-CARD, to zn., že identifikácia platby (zákazníka) je dostatočne
zabezpečená; poskytovateľ v rámci takto realizovaných platieb prijíma platby na jeho bankový účet
(IBAN): SK54 6500 0000 4300 2032 8281. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola platba zákazníka
pripísaná na bankový účet XBS.
Lehota poskytnutia služby X-BIKE bikesharing: u platených druhov služieb najneskôr do 5 minút od
splnenia podmienok uvedených v čl. II bod 2 zmluvy
Uplatňovanie reklamácií podľa Reklamačného poriadku (súčasť VZP X-BIKE bikesharing).
h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní
práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od
zmluvy podľa prílohy č. 3 Zákona:
Príloha č. 3 k Zákonu:
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu (Predávajúci: X-BIONIC® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín)
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby*
: ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite
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Príloha č. 2 k Zákonu:
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy
jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu
X-BIONIC® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, alebo na emailovú adresu: xbike@xbionicsphere.com . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme
Vám odovzdali alebo zaslali.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie
od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,
najmä kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je
najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto
zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe.
Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť
uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie
odstúpiť od tejto zmluvy.
i) povinnosť spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.
5 Zákona, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas
podľa § 4 ods. 6 Zákona
j) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o
okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy: neuplatňuje sa
k) poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady služby podľa všeobecného predpisu (§ 622 a 623
Občianskeho zákonníka):
Podľa § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo,
aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu, alebo ak sa vada týka len
súčasti, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu
tovaru alebo závažnosť vady. (ods. 2)
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú službu za nezávadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (ods. 3)
Podľa § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu,
aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má
právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
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však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne
užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby.(ods. 2)
l) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa
prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis (§ 502 Občianskeho zákonníka) ak ju výrobca
alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách
poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje:
predávajúci poskytuje technickú podporu obsluhy v rámci zapožičania Zariadenia.
m) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú
na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o
podmienkach vypovedania zmluvy:
- Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom podmienky jej vypovedania sú ustanovené vo VZP (čl.
XII) X-BIKE bikesharing.
n) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy
vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok:
minimálna doba nájmu Zariadenia je 1 minúta, pričom podrobnosti ustanovuje zmluva uzatvorená medzi
XBS a konkrétnym zákazníkom (spotrebiteľom).
o) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na
žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva
pre spotrebiteľa taký záväzok:
Spotrebiteľ nie je povinný mať Depozit na X-CARD pre účely X-BIKE bikesharing
Spotrebiteľ je povinný mať Kredit na X-CARD pre účely X-BIKE bikesharing v min. výške: 5 EUR
p) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie
elektronického obsahu, ak je to vhodné:
Spotrebiteľ (Zákazník) je povinný pre zabezpečenie funkčnosti kontrolovať stav Zariadenia, ako i svojho
mobilného zariadenia, ďalej je povinný oboznámiť sa a dodržiavať pokyny uvedené v manuáli aplikácie
X-BIKE bikesharing, ako i súvisiace požiadavky predávajúceho technického charakteru, akokoľvek
súvisiace s využitím služby X-BIKE bikesharing .
r) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie
alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné:
Aplikácia X-BIKE bikesharing vyžaduje použitie operačného systému Android alebo Apple iOS.
s) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho
riešenia sporov: spotrebiteľ je oprávnený v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov riešiť spor s predávajúcim
prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom
webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov (Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov
online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení
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spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ
podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu;
Alternatívne riešenie sporov sa spravuje podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ak účastník, ktorý je spotrebiteľom (pre tento bod ďalej len „spotrebiteľ“), nie je spokojný so spôsobom,
ktorým XBS vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že XBS porušil jeho práva, má právo obrátiť
sa na XBS so žiadosťou o nápravu. Žiadosť o nápravu je spotrebiteľ povinný podať XBS písomne na
adresu X-BIONIC® SPHERE a.s., Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, alebo emailom na xbike@xbionicsphere.com .
Ak XBS na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu orgánu alternatívneho riešenia sporov. Orgánom alternatívneho riešenia
sporov pre spory vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa týkajú kvality a ceny služby je Úrad pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb, v ostatných prípadoch je orgánom alternatívneho
riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia.
V Šamoríne, dňa: 24.04.2020
X-BIONIC® SPHERE a.s., so sídlom Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10684/T
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