Zmluva o veľkoobchodnom roamingovom prístupe za účelom ďalšieho predaja
medzi spoločnosťou O2 a spoločnosťou APR

PRÍLOHA 4
(Vyúčtovanie medzi zmluvnými stranami)
k
ZMLUVE O VEĽKOOBCHODNOM ROAMINGOVOM PRÍSTUPE
ZA ÚČELOM ĎALŠIEHO PREDAJA

Príloha 4 – Vyúčtovanie

OBCHODNÉ TAJOMSTVO

Stránka 1 z 4

Zmluva o veľkoobchodnom roamingovom prístupe za účelom ďalšieho predaja
medzi spoločnosťou O2 a spoločnosťou APR

OBSAH
1

Úvod .................................................................................................................................................... 2

2

Rozpis položiek daňového dokladu za poskytnuté služby .................................................................... 2

3

Pravidlá pre postup vyúčtovania .......................................................................................................... 3

4

Platenie ............................................................................................................................................... 3

1

Úvod

1.1 Tato Príloha popisuje zhromažďovanie údajov, postup vyúčtovania, spory týkajúce sa
vyúčtovania a platenia cien podľa tejto Zmluvy medzi spoločnosťou O2 (ďalej tiež ako
“Účtujúca strana“) a spoločnosťou APR (ďalej tiež ako “Účtovaná strana“).
1.2 Spoločnosť APR je povinná platiť ceny podľa tejto Zmluvy v súlade s platobným postupom
uvedeným v tomto článku.
1.3 Proces zhromažďovania údajov o službách odoberaných spoločnosťou APR a výpočet
výšky cien za odoberané služby, ktoré sú predmetom služby VRP realizuje spoločnosť O2.
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Rozpis položiek daňového dokladu za poskytnuté služby

2.1 Rozpis pravidelných mesačných platieb za službu VRP obsahuje:








IČO spoločnosti APR, ktorá má aktivovanú službu VRP
Referenčné číslo platcu spoločnosti APR vedené spoločnosťou O2
Telefónne číslo MSISDN
Cenu za poskytnutú službu VRP pre aktívne telefónne čísla MSISDN
Začiatok zúčtovacieho obdobia (deň, mesiac a rok)
Koniec zúčtovacieho obdobia (deň, mesiac a rok)
Detailný rozpis roamingovej prevádzky pre jednotlivé aktívne telefónne čísla
MSISDN
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Pravidlá pre postup vyúčtovania

3.1 Účtovacím obdobím pre vyúčtovanie roamingovej prevádzky je kalendárny mesiac. V rámci
kalendárneho mesiaca budú zhromažďované dáta a účtované ceny za poskytované služby
začínajúc prvým dňom príslušného kalendárneho mesiaca do posledného dňa príslušného
mesiaca.
3.2 Účtujúca strana vystaví Účtovanej strane daňové doklady za všetky služby, ktoré sú
predmetom služby VRP, a to vždy do 15. (pätnásteho) kalendárneho dňa nasledujúceho
účtovacieho obdobia a pripojí rozpisy položiek daňového dokladu za poskytnuté služby,
ktoré sú predmetom služby VRP, účtovanej v danom období. Rozpis položiek je definovaný
v bode 2.
3.3 Pokiaľ niektorú zo služieb nie je možné spoločnosti APR vyúčtovať vo vyúčtovaní za
účtovacie obdobie, v ktorom bola služba poskytnutá, bude táto služba vyúčtovaná
v najbližšom možnom účtovacom období. To platí najmä pre vyúčtovanie služieb
poskytnutých v sietiach dvoch a viac zahraničných operátorov pri roamingu.
3.4 Účtujúca strana bude vystavovať daňové doklady za služby uvedené v Prílohe 1. Strany
využijú tieto informácie iba pre účely, pre ktoré boli poskytnuté a nezverejnia ich inak, než v
súlade s príslušnou zákonnou povinnosťou. Každé vyúčtovanie má náležitosti daňového
dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty.
3.5 Ak sa po vystavení daňového dokladu zistí, že niektoré činnosti alebo výkony boli účtované
nižšou alebo vyššou čiastkou, než zodpovedá skutočne poskytnutému objemu činností
alebo výkonu, Účtujúca strana oznámi písomne túto skutočnosť Účtovanej strane a po
vzájomnom odsúhlasení bude vykonané riadne doúčtovanie formou vystavenia daňového
ťarchopisu.
3.6 Reklamáciu účtovných dokladov uplatňuje spoločnosť APR do 15 dní na adrese účtovného
miesta spoločnosti O2 písomnou formou s uvedením dôvodu reklamácie. Spoločnosť O2
rozhodne o reklamácii podľa Reklamačného poriadku spoločnosti O2.
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Platenie

4.1 Daňové doklady budú vyrovnávané zaplatením v lehote ich splatnosti, ktorá je pre účely
tejto Zmluvy stanovená ako tridsať kalendárnych dní od dátumu vystavenia daňového
dokladu.
4.2 Úhrada daňového dokladu sa realizuje formou bezhotovostného platobného styku. Údaje o
bankovom spojení strán budú uvedené na každom daňovom doklade. Peňažný záväzok je
splnený pripísaním platenej čiastky na účet u banky veriteľa.
4.3 Pokiaľ účtovaná strana nevykoná zaplatenie vyúčtovanej finančnej čiastky najneskôr v deň
splatnosti, je účtujúca strana oprávnená vyúčtovať a vymáhať úrok z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania a účtovaná strana je povinná
vyúčtovaný úrok z omeškania zaplatiť.
4.4 Úrok z omeškania bude účtovaný od (a vrátane) prvého dňa nasledujúceho po dátume
splatnosti dlžnej čiastky, ktorá mala byť uhradená, až do jej úplného uhradenia.
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