
Vymedzenie pojmov - pozri Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie telematických služieb spoločnosti 
SETECH Telematics, s.r.o. 

  ZMLUVA O TELEMATICKÝCH SLUŽBÁCH 
 ČÍSLO: ................................... * 

FORMULÁR OZNÁMENIA OBJEDNÁVATEĽA O PREVODE VLASTÍCTVA VOZIDLA S 
INŠTALOVANOU TELEMATICKOU JEDNOTKOU 

OBJEDNÁVATEĽ: 
Priezvisko a meno / obchodné meno / iné označenie osoby: ............................................................................................................ 

Dátum nar. / IČO: ………………………… DIČ: …………………..................... IČ DPH: ……………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Konajúci prostredníctvom / zastúpený (meno, priezvisko, funkcia): ………………………………………………………………………. 
 (ďalej len „Objednávateľ”) 

Objednávateľ vyhlasuje, že: 

• previedol dňa: ...................................   vlastníctvo Vozidla: ................................................................ 
EČV (ŠPZ): .......................................   číslo karosérie (VIN): ............................................................ 

áno nie 
• súhlasí so zmenou Zmluvy v osobe Objednávateľa, ktorou by do

práv a povinností Objednávateľa zo Zmluvy vstúpil nadobúdateľ
vozidla**,

• žiada o zrušenie Užívateľa**

V ............................................., dňa ...................................... 

 _______________________________________ 
 podpis 

  Obchodné meno: ........................................................................................ 

 Meno a priezvisko oprávnenej osoby: ....................................................................................... 

* doplní SETECH Telematics, s.r.o.
**  správne označiť krížikom "x"

Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý a súhlasí s tým, že:
• ak dôjde k deaktivácii Telematickej jednotky, Objednávateľ požiada o jej deaktiváciu, alebo neudelí súhlas so zmenou

Zmluvy v osobe Objednávateľa, nie je možné vykonať zmenu Zmluvy v osobe Objednávateľa,
• zrušením Užívateľa budú zrušené aj telefónne čísla všetkých Kontaktných osôb,
• po zrušení telefónnych čísel všetkých Kontaktných osôb, napriek tomu, že Telematická jednotka bude v činnosti (ak 

Objednávateľ nepožiada o jej deaktiváciu), nebudú počas tejto doby Telematické služby poskytované; k obnoveniu ich 
poskytovania dôjde až po zmene Zmluvy v osobe Objednávateľa, keď nadobúdateľ Vozidla ako nový Objednávateľa 
oznámi Poskytovateľovi telefónne číslo aspoň jednej novej Kontaktnej osoby (pričom maximálny počet je päť osôb),

• po deaktivácii nebude Telematická jednotka v činnosti a preto nebude možné poskytovať Telematické služby,
• Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú počas doby, kedy je Telematická jednotka deaktivovaná, 

alebo mu nie je oznámené telefónne číslo aspoň jednej Kontaktnej osoby, z dôvodu neposkytovania Telematických služieb,
• počas doby, kedy je Telematická jednotka deaktivovaná, nemá nárok na vrátenie alikvótnej nespotrebovanej časti 

Jednotkovej ročnej ceny, ktorá je v súlade s podmienkami zmluvného vzťahu jednorazová a ročná,
• Poskytovateľ aj bez žiadosti Objednávateľa deaktivuje Telematickú jednotku v prípade, ak do 30 dní po prevode vlastníctva 

Vozidla, pričom za rozhodujúci sa považuje dátum oznámený Poskytovateľovi Objednávateľom, nadobúdateľ Vozidla 
nepožiada o zmenu Zmluvy v osobe Objednávateľa a súčasne nepreukáže, že je ako vlastník Vozidla zapísaný v 
osvedčení o evidencii Vozidla časť II,

• deaktivovanú Telematickú jednotku je možné opätovne aktivovať iba uzavretím novej zmluvy o Telematických zlužbách. 
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