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Podmienky pre poskytnutie Online darčeka - ESET Mobile Security pre Android  
(ďalej len „Podmienky“)

Čl. I. Úvodné ustanovenia
1. Spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 
3978/B (ďalej len „ZSE Energia, a.s.“) vydáva tieto Podmienky pre poskytnutie Online 
darčeka – ESET Mobile Security pre Android (ďalej len „Online darček“) zákazníkom, 
ktorý splnia spoločnosťou ZSE Energia, a.s. podmienky pre poskytnutie Online darčeka 
uvedené v týchto Podmienkach. 

2. Online darček môže byť zákazníkovi poskytnutý len jednorázovo pre jedno odberné 
miesto zákazníka. 

3. Zvolením tohto Online darčeka zákazníkovi zaniká právo zvoliť si z iných online darčekov 
ponúkaných spoločnosťou ZSE Energia, a.s. 

4. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. neposkytuje za Online darček peňažnú alebo inú 
kompenzáciu.

5. Právo na poskytnutie Online darčeka vznikne každému zákazníkovi, ktorý splní 
podmienky pre poskytnutie Online darčeka uvedené v čl. III týchto Podmienok.

 
Čl. II. Špecifikácia Online darčeka – ESET Mobile Security pre Android 
1. Voľbou Online darčeka získa zákazník zdarma jednoročnú licenciu od spoločnosti ESET, 

spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31 333 532, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 3586/B (ďalej 
len „ESET, spol. s r.o.“) k produktu ESET Mobile Security pre 1 mobilné zariadenie s OS 
Android formou aktivačného kľúča.

2. Online darček je bezpečnostné riešenie, slúžiace na ochranu smartfónov a tabletov, 
pričom pred zvolením tohto darčeka je vhodné, aby si zákazník overil, či spĺňa systémové 
požiadavky pre úspešnú inštaláciu Online darčeka a následné používanie, požadované 
spoločnosťou ESET, spol. s r.o.  

3. Zákazník sa zaväzuje, že pri inštalácii a používaní Online darčeka bude dodržiavať a 
riadiť sa podmienkami spoločnosti ESET, spol. s r.o., ktoré budú zákazníkovi pri inštalácii 
a/alebo aktivácii poskytnuté, prípadne inými verejne dostupnými dokumentmi 
zverejnenými na webovej stránke spoločnosti ESET spol. s r.o. vzťahujúcimi sa na Online 
darček.   

Čl. III. Podmienky poskytnutia Online darčeka - ESET Mobile Security pre Android
1. Online darček môže byť poskytnutý každému zákazníkovi spoločnosti ZSE Energia, a.s., 

ktorý je odberateľom elektriny a/alebo plynu v domácnosti a ktorý si prostredníctvom 
Zákazníckej zóny ZSE Energia, a.s.:
a) aktivoval odberné miesto, 
b) aktivoval elektronickú faktúru, 
c) nastavil elektronickú platbu a 
d) nastavil bankový prevod na zasielanie preplatkov.

2. V prípade, ak zákazník splní všetky podmienky podľa bodu 1. tohto článku III Podmienok, 
splnením poslednej z uvedených podmienok v akomkoľvek poradí, si zákazník môže 
jednorázovo a zdarma zvoliť Online darček.

3. Online darček bude poskytnutý zákazníkom, ktorí v čase zverejnenia týchto Podmienok 
majú splnené podmienky podľa bodu 1 tohto článku ako aj zákazníkom, ktorí sa 
rozhodnú splniť podmienky podľa bodu 1 tohto článku. 

4. Zákazníkovi vznikne právo aktivovať si Online darček po obdržaní emailu od spoločnosti 
ZSE Energia, a.s., v ktorom bude zákazníkovi zaslaný aktivačný kľúč. 

5. Licencia na používanie Online darčeka bude zákazníkovi poskytnutá na obdobie 1 
kalendárneho roka odo dňa vykonania aktivácie Online darčeka zákazníkom.

6. Zákazník je povinný vykonať aktiváciu Online darčeka v lehote 3 mesiacov odo dňa 
obdržania emailu s aktivačným kľúčom od spoločnosti ZSE Energia, a.s. 

Čl. IV. Súhlas zákazníka
1. Súhlas zákazníka s týmito Podmienkami, ktoré sa zvolením Online darčeka zaväzuje 

dodržiavať, ako aj súhlas zákazníka s bezodplatným poskytnutím Online darčeka 

prostredníctvom Zákazníckej zóny ZSE Energia, a.s., je považované za výslovný súhlas 
zákazníka so zvolením konkrétneho Online darčeka. Zákazník berie na vedomie, že 
raz zvolený Online darček nie je možné následne meniť a takýto prejav vôle zvolením 
jedného z online darčekov bude považovaný za jeho záväzný prejav. 

2. Vyjadrením súhlasov zákazníka podľa bodu 1 tohto článku IV. Podmienok a kliknutím 
na prevziať darček, bude následne, na emailový kontakt zákazníka spoločnosťou ZSE 
Energia, a.s. zaslaný aktivačný kľúč spolu s informáciami o ďalšom postupe potrebnom 
pre aktiváciu Online darčeka.

Čl. V. Ukončenie licencie pre používanie Online darčeka
1. K ukončeniu licencie pre používanie Online darčeka dôjde:

a. uplynutím 1 (slovom: jedného) roka odo dňa aktivácie Online darčeka zákazníkom;
b. kedykoľvek počas doby aktivácie, ak zákazník prestane spĺňať ktorúkoľvek z 

podmienok podľa bodu 1 čl. III Podmienok;
c. ak zákazník odo dňa udelenia súhlasu s poskytnutím Online darčeka do dňa 

obdržania aktivačného kódu od spoločnosti ZSE Energia, a.s. prestane spĺňať 
podmienky uvedené v čl. III. bod 1 Podmienok,

d. ukončením zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu k odbernému miestu, 
na ktoré sa viaže poskytnutie Online darčeka.

2. V prípade ktoréhokoľvek ukončenia podľa bodu 1 tohto článku V. Podmienok, zákazníkovi 
zanikne právo na opätovné získanie Online darčeka na odberné miesto, na ktoré si 
zákazník Online darček zvolil.

3. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne, bez predchádzajúceho 
upozornenia zákazníka, vykonať kroky smerujúce k ukončeniu licencie pre používanie 
Online darčeka podľa tohto článku V Podmienok.  

Čl. VI. Postup v prípade reklamácií v súvislosti s používaním Online darčeka
1. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. nezodpovedá za to, či zákazník vybraním Online darčeka 

spĺňa systémové požiadavky a iné technické parametre pre riadne spustenie a 
fungovanie Online darčeka. Za splnenie technických parametrov pre spustenie a riadne 
fungovanie Online darčeka zodpovedá výlučne zákazník.

2. Zákazník je oprávnený v prípade reklamácií a technickej podpory týkajúcej sa používania 
Online darčeka obrátiť sa priamo na spoločnosť ESET, spol. s r.o., počas prevádzkových 
hodín zverejnených na internetových stránkach spoločnosti ESET, spol. s r.o. 

Čl. VII. Vylúčenie zodpovednosti  
1. Pre vylúčenie pochybností, spoločnosť ZSE Energia, a.s. nezodpovedá za technické 

chyby, za akékoľvek škody, či už materiálnej alebo nemateriálnej povahy súvisiace s 
poskytnutím aktivačného kľúča, následnou inštaláciou a používaním Online darčeka.

2. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. odporúča každému zo zákazníkov vykonať kroky smerujúce 
k zabezpečeniu počítačového, mobilného zariadenia a emailovej schránky zákazníka 
aj za účelom ochrany aktivačného kľúča zaslaného spoločnosťou ZSE Energia, a.s. 
prostredníctvom emailového kontaktu oznámeného zákazníkom.  

3. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade napadnutia 
zariadenia, prostredníctvom ktorého zákazník využíva Online darček, najmä vírusmi, 
spyware, spam, malware, phishingom.

4. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. nikdy nežiada prihlasovacie údaje (meno a heslo) zákazníkov 
do elektronickej pošty. Preto je potrebné, aby zákazník, na takéto vyžiadania nereagoval, 
tieto údaje nikomu nesprístupnil a takéto pokusy bez zbytočného odkladu oznámil 
spoločnosti ZSE Energia, a.s. prostredníctvom zákazníckej linky alebo osobne na ZSE 
Centre.      

5. Poskytnutím Online darčeka zo strany ZSE Energia, a.s. sa rozumie zaslanie aktivačného 
kľúča zo strany ZSE Energia, a.s. na emailovú adresu zákazníka. 

6. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím aktivačného 
kľúča alebo za škody, ktoré vzniknú inštaláciou alebo používaním Online darčeka 
zákazníkom alebo tretím osobám.
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7. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. taktiež nenesie zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek 
práv duševného vlastníctva spoločnosti ESET, spol. s r.o. zákazníkmi alebo tretími 
osobami v súvislosti s Online darčekom a v prípade vzniku takejto škody je zákazník 
alebo tretia osoba povinná nahradiť škodu, ktorá vznikne spoločnosti ZSE Energia, a.s. a/
alebo spoločnosti ESET, spol. s r.o. zákazníkom alebo treťou osobou v súvislosti s takýmto 
konaním.   

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia
1. Spoločnosť ZSE Energia, a.s. si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť Podmienky.
2. Zmena Podmienok je účinná dňom ich zverejnenia na Zákazníckej zóne ZSE Energia, a.s.
3. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 16. 5. 2016.
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