Podmienky použitia verejnej bezdrôtovej WiFi siete na čerpacích
staniciach spoločnosti OMV Slovensko s.r.o.
(ďalej len „Podmienky“)
Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním služby bezplatného
prístupu na Internet cez nižšie špecifikovanú verejnú bezdrôtovú WiFi sieť (ďalej len „Služba“)
na čerpacích staniciach spoločnosti OMV Slovensko s.r.o. a ich akceptáciou zo strany Používateľa
dochádza k akceptácii týchto podmienok.

1. Vymedzenie pojmov
1.1. Názov verejnej bezdrôtovej siete, prostredníctvom ktorej je poskytovaná Služba je
OMV_wifi_free (ďalej len „Sieť“)
1.2. Na poskytovaní Služby sa zúčastňujú (ďalej len „Poskytovatelia“, alebo v jednotnom čísle
ako „Poskytovateľ“):
a) Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35
763 469, zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2081/B,
b) Spoločnosť cns s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 23, Bratislava 821 04, IČO: 35872926,
zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, Oddiel:
Sro, Vložka číslo: 30387/B (len prevádzka ČS OMV Zamarovce),
c) Iná spoločnosť, s ktorou OMV Slovensko, s.r.o. uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej
bude poskytovanie Služby.
1.3. Používateľom Služby sa na účely týchto podmienok rozumie akákoľvek fyzická osoba,
ktorá používa Službu (ďalej len „Používateľ“), pričom Používateľom sa stáva v okamihu,
keď pripojí elektronické zariadenie na Sieť a prostredníctvom tohto zariadenia poskytne
súhlas s týmito podmienkami (ďalej len „Súhlas“). K poskytnutiu súhlasu dochádza
okamihom odsúhlasenia Podmienok zakliknutím elektronického formulára na
pripájanom elektronickom zariadení.

2. Využívanie služby používateľom
2.1. Používateľ môže využívať Službu len v súlade s týmito Podmienkami a na základe Súhlasu
a zaväzuje sa dodržiavať povinnosti stanovené týmito Podmienkami. Úplné platné znenie
týchto podmienok je možné nájsť na webovej stránke www.omv.sk.
2.2. Používateľ je povinný zoznámiť sa s úplným platným znením Podmienok zoznámiť, prijať
ich a poskytnúť Súhlas pred začiatkom používania Služby.
2.3. Ak Používateľ nevyjadrí, alebo odmietne udeliť Súhlas s platným znením týchto
Podmienok, nebude nadviazanie internetového spojenia cez Sieť umožnené, alebo bude
už nadviazané spojenie prerušené.

2.4. Služba je poskytovaná bezplatne prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový
prístup Používateľa k internetu na čerpacích staniciach OMV Slovensko s.r.o. . Na Sieť je
povolené pripájať len nasledujúce zariadenia: mobilný telefón, tablet, prenosný počítač.
Na Sieť je vyslovene zakázané pripájať bezdrôtové sieťové zariadenia, ako napr. WiFi
prístupový bod, či akýkoľvek hotspot Používateľa.
2.5. Používateľ týmto berie na vedomie, že tok dát medzi klientskym zariadením a
bezdrôtovou WiFi Sieťou nie je šifrovaný a umožňuje prístup tretím stranám. Sieť je
otvorená, neobsahuje firewall ani antivírusový softvér. Všetkým Používateľom Služby sa
odporúča používať pri všetkých úkonoch a činnostiach vykonávaných pri používaní Služby
vhodné kódovanie (napr. VPN, SSL) a bezpečnostné mechanizmy (napr. antivírový softvér
a firewall).

3. Povinnosti a zodpovednosť Používateľa
3.1. Používateľ nesmie pri používaní Služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá ohrozuje alebo
by mohla ohroziť, znemožniť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť Služby alebo zariadení
ostatných Používateľov. Zakázané je preťažovanie siete a narušovanie funkčnosti Služby,
vykonávanie akejkoľvek činnosti spôsobujúcej prenos alebo šírenie počítačových vírusov,
prenos IP paketov s uvedením falošnej IP adresy alebo iných nepravdivých údajov
odosielateľa, rozosielanie nevyžiadaných správ (spamu), šírenie poplašných správ a
nepravdivých informácií, poškodzovať hardvér a softvér prostredníctvom ktorého je
poskytovaná služba, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré sú v rozpore s platnými
právnymi predpismi.
3.2. Pri zavinenom porušení svojich povinností je Používateľ povinný uhradiť spoločnosti
OMV Slovensko, a.s. škodu, ktorá jej týmto konaním vznikla.
3.3. Používateľ nie je oprávnený meniť nastavenie akýchkoľvek parametrov Služby alebo Siete
prednastavených Poskytovateľom.
3.4. Používateľ sám zodpovedá za obsah, ktorý prenesie počas pripojenia na Sieť.

4. Ďalšie podmienky
4.1. Vzhľadom k tomu, že Služba je poskytovaná Používateľom bezplatne, dostupnosť Služby,
jej bezporuchová funkčnosť, výkonnosť a funkčnosť zariadení a Siete, ani rýchlosť a
kvalita prenosu dát nie sú zaručené. Používateľ berie na vedomie, že pri používaní Služby
môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom alebo občasnému rušeniu či spomaleniu
prenosu dát, k poruchám pripojenia, prípadne k strate dát či poškodeniu softvéru
Používateľa v dôsledku týchto udalostí. Poskytovateľ Služby nenesie v tejto súvislosti voči
Používateľovi žiadnu zodpovednosť za prípadný vznik akejkoľvek škody pri používaní
Služby alebo v súvislosti s používaním Služby.
4.2. Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zablokovať, prerušiť alebo úplne zastaviť
poskytovanie Služby.
4.3. OMV Slovensko s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsahovú správnosť a úplnosť
informácií prenášaných prostredníctvom Služby a taktiež nenesie zodpovednosť za
prípadnú škodu spôsobenú používaním služby, za poškodenie, odcudzenie, či stratu dát,
poškodenie či zničenie hardvéru alebo softvéru Používateľa.

4.4. V záležitostiach, ktoré nie sú týmito Podmienkami upravené, sa poskytovanie Služby riadi
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v jeho platnom znení.
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.8.2016.
OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

