
Osobitné podmienky služby IT Asistent

Poskytovateľ programu Karta výhod Východoslovenská energetika, a. s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 44 483 767, DIČ:2022730457, IČ DPH:SK2022730457, ktorá v zmysle týchto podmienok koná  
v zastúpení innogy Slovensko, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809, 
DIČ: 2022646549, IČ DPH: SK2022646549 v spolupráci so spoločnosťou Europ Assistance s.r.o., so sídlom 
Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika, vydáva tieto Osobitné podmienky služby IT Asistent 
v rámci programu Karta výhod (ďalej len Osobitné podmienky alebo VSEIT-1606), ktoré definujú podmienky  
a predpoklady poskytovania služby. Na práva a povinnosti poskytovateľa programu a oprávnenej osoby sa 
vzťahujú Pravidlá programu Karty výhod aj Všeobecné podmienky poskytovania služieb v rámci programu Karta 
výhod (ďalej len Všeobecné podmienky alebo VSEIT-1606), ktoré bližšie definujú podmienky a predpoklady 
poskytovania jednotlivých služieb programu. 

Článok 1 – Úvodné ustanovenia 
Predmetom služby IT Asistent je poskytnutie plnenia oprávnenému alebo oprávnenej osobe formou asistenčných 
služieb v rozsahu VPKV-1509 a týchto Osobitných podmienok služby IT Asistent (ďalej len „VSEIT-1606“). 
Podmienkou získania služby IT Asistent je využívanie služby Havarijna asistencia zákazníka Programu Karta výhod. 

Článok 2 – VÝKLAD POJMOV 
Na účely týchto VSEIT-1606 sa nižšie uvedené pojmy vykladajú vždy takto: 
a)  Poskytovateľom je Vychodoslovenska energetika a.s., so sídlom Mlynska 31, Košice, IČO: 44 483 767; 
b)   asistenčnou centrálou je Europ Assistance s.r.o., so sídlom Na Pankráci 121, 140 00 Praha 4, Česká republika, 

IČO: 25287851; 
c)   domácnosť je byt alebo rodinný dom, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na bývanie,  

a ktorý je uvedený ako odberné miesto v zmluve o dodávkach energie medzi poskytovateľom a oprávneným 
alebo uvedený ako domácnosť v Objednávke programu Karta výhod. Za domácnosť sa nepovažujú spoločné 
priestory v domoch s viac než jedným bytom ako napríklad spoločné chodby, schodištia a výťahy, ďalej spoločné 
pôjdy, pivnice, kočikárne, balkóny a terasy alebo spoločné garáže, 

d)   oprávnenou osobou na účely poskytovania služieb je odberateľ – fyzická osoba spotrebiteľ, ktorý uzavrel 
Objednávku programu Karta výhod, čím vstúpil do programu Karta výhod a môže využívať jednotlivé služby, 

e)   korešpondenčnou adresou je adresa trvalého bydliska alebo sídla, prípadne iná adresa písomne oznámená 
poskytovateľovi, na ktorú poskytovateľ výhradne doručuje všetku písomnú korešpondenciu; so zasielaním 
na korešpondenčnú adresu je spojená fikcia doručenia. V prípade, že je poskytovateľovi oznámená ako 
korešpondenčná adresa osoby odlišnej od oprávnenej osoby, nenesie poskytovateľ zodpovednosť za dôsledky 
plynúce z prípadného omeškania pri odovzdaní korešpondencie medzi týmito osobami, 

f)   kontaktným spojením je telefonické, e-mailové alebo iné spojenie, na ktoré je poskytovateľ oprávnený zaslať 
svoje oznamy alebo ponuky, g) zmluvným dodávateľom/dodávateľom je právnická či fyzická osoba, ktorá 
vykonáva asistenčné práce, ktoré sú objednané asistenčnou centrálou a vykonávané pre oprávnenú osobu,

h)  asistenčnými prácami sú služby, ktoré má poskytovateľ prostredníctvom asistenčnej centrály zaistiť 
oprávnenému v prípade vzniknutej asistenčnej udalosti, 

i)   asistenčnou udalosťou je skutočnosť bližšie určená v príslušných Osobitných podmienkach, ktorá nastala  
v čase trvania programu Karta výhod poskytovateľa pre konkrétnu oprávnenú osobu, ktorá zakladá nárok na 
poskytnutie asistenčných prác. 

j)   zaistenie služieb je forma plnenia, keď asistenčná centrála prostredníctvom asistenčnej centrály vykoná úkony 
potrebné na poskytnutie služby oprávnenej osoby v rozsahu a podľa limitov Osobitných podmienok (VSEIT 
1606), pričom náklady služieb presahujúce stanovené finančné limity budú uhradené oprávnenou osobou; 

k)   obnova dát: služba, ktorú poskytovateľ prostredníctvom asistenčnej centrály zaistí oprávnenej osobe v prípade 
poškodenia dátového nosiča a dát na ňom uložených. Služba zahŕňa posúdenie a diagnostiku poškodeného 
nosiča, obnovenie stratených/poškodených dát, náhradu nosiča s rovnakými alebo vyššími charakteristikami 
ako poškodený nosič, ak tento už nebude použiteľný. Služba ďalej zahŕňa dopravu nosiča z bydliska klienta do 
laboratória a naspäť; 

l)   poškodenie dátového nosiča: udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu nosiča dát spôsobeným poškodením ako 
je nehoda, pád, požiar alebo poškodenie vodou, ľudskou chybou, počítačovým vírusom, chybou softvéru alebo 
chybou hardvéru; 



m)   vzdialená asistencia: služba, ktorá umožňuje používateľovi spojiť sa telefonicky alebo cez internet  
s kvalifikovaným technikom s cieľom získania podpory pri použití osobného počítača, alebo technologického 
zariadenia.

Článok 3 – IT asistent 
1.   Udalosťou služby IT asistent týchto podmienok (VSEIT-1606) je dôvodná a objektívne potreba oprávnenej 

osoby na zaistenie, zorganizovanie a úhradu nákladov a súvisiacich asistenčných služieb asistenčnou centrálou 
z dôvodu potreby vzdialenej IT asistencie, telefonické asistencia pre technologické zariadenia a obnovy dát. 

Článok 4 – Hlásenie udalosti 
1.  V prípade udalosti je oprávnená osoba povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať 

asistenčnú centrálu na telefónnom čísle 0850 123 313, ktoré je klientom k dispozícii nepretržite, 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni. 

2.  Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je oprávnená osoba povinná oznámiť nasledujúce informácie: 
  meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo; 
  číslo Karty výhod; 
  popis udalosti a okolnosti dôležité na určenie najvhodnejšieho riešenia udalosti 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB  

Článok 5 – Pomoc v prípade potreby vzdialenej asistencie 
1.   V prípade potreby vzdialenej asistencie zaistí asistenčná centrála spojenie zmluvného dodávateľa s oprávnenou 

osobou. 
2.   Služba vzdialenej asistencie je poskytovaná v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 hod. 
3.   Zmluvný dodávateľ telefonicky kontaktuje oprávnenú osobu najneskôr do 30 minút od prijatia požiadavky 

zo strany oprávnenej osoby. V prípade, že bude oprávnená osoba požadovať spätný kontakt neskôr ako do 
30 minút, dodávateľ sa v tomto čase s oprávnenou osobou spojí, ak tento čas bude vo vyššie uvedených 
pracovných hodinách. V prípade požiadavky na vzdialenú asistenciu mimo vyššie uvedených pracovných hodín 
bude zmluvný dodávateľ kontaktovať oprávnenú osobu v najbližšom možnom pracovnom dni medzi 8:00  
a 20:00 hod. 

4.   Vzdialená asistencia pre osobné počítače a technologické zariadenia je poskytovaná v tomto rozsahu: 
 a. podpora pri používaní nasledujúceho hardvéru: stolové počítače, prenosné počítače, periférne zariadenia; 
 b.   podpora pri používaní, inštalácii a nastavení periférnych zariadení ako tlačiarne a skenery; 
 c.   podpora pri nastavení počítača a používanie, inštaláciu a odinštalovanie nasledujúceho softvéru: MS 

Windows 2000 / XP / Vista / 7/8, MS Outlook, Outlook Express, MS Internet Explorer, MS Word, MS 
Excel, MS Access, MS PowerPoint, McAfee Antivirus, Norton Antivirus, Panda Antivirus, Symantec 
Antivirus, TrendMicro Internet Security, Acrobat Reader, Windows Live Messenger, Skype, Cyberlink 
Power DVD, Intervideo WinDVD, Audioneer NewDJ, Apple QuickTime, Ulead Photo Explorer, Nero, Easy 
CD Creator, Winona CD, WinZip, WinRar, WinAce; 

 d.  poradenstvo týkajúce sa požiadaviek na hardvér a softvér pre podporované aplikácie; 
 e.   aktualizácie verzií pre podporovaný softvér, ak má užívateľ k dispozícii príslušnú licenciu, alebo je 

aktualizácia zadarmo; 
 f.  podpora a rady pri: používaní elektronickej pošty, používanie internetových vyhľadávačov, nakupovanie 

cez internet a informácie o bezpečných platbách na internete; 
 g.   podporované operačné systémy sú: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000; h. Minimálne požadované 
vyhľadávače sú: Internet Explorer 6, Netscape 6, Firefox 1.0, Opera 9.0 a Safari 1.0. 

5.  Vzdialená asistencia je poskytovaná v prípade, že oprávnená osoba disponuje funkčným pripojením k internetu. 
6.   Limit plnenia pre službu vzdialenej asistencie je: 
 a.  60 minút konzultácie s dodávateľom na jednu udalosť; 
 b.  počet konzultácií za obdobie nie je limitovaný; 
 c.   služba vzdialenej asistencie sa poskytuje maximálne pre 3 počítače a 3 technologické zariadenia v držbe 

oprávnenej osoby. 



Článok 7 – Pomoc v prípade potreby obnovy dát 
1.  V prípade potreby obnovy dát zaistí asistenčná centrála spojenie zmluvného dodávateľa s oprávnenou osobou. 
2.   Oprávnená osoba je povinná vždy po vzniku udalosti kontaktovať asistenčnú centrálu a takú udalosť nahlásiť 

v rozsahu podľa článku 4. V prípade súhlasu asistenčnej centrály s obnovou dát iným ako preferovaným 
dodávateľom, môžu byť vzniknuté náklady oprávnenej osobe spätne hradené. Ich výška môže byť ale krátená, 
a to do výšky nákladov, ktoré by asistenčná centrála hradila, ak by služby boli poskytnuté jej zmluvným 
dodávateľom 

3.   Zmluvný dodávateľ poskytne službu obnovenia dát pre poškodené dátové nosiče vo vlastníctve používateľa, 
ktorým poškodenie znemožní prístup k informáciám uloženým na poškodenom nosiči. Ide o tieto typy dátových 
nosičov: 

 a.  pevné disky (IDE, IDE na RAID0, SATA, SATA na RAID0, USB/FireWire, Microdrive, PCMCIA); 
 b.  vyberateľné USB zariadenia; 
 c.  pamäťové karty (Flash, PCMCIA, Memory Stick, Microdrive); 
 d.  fotografické karty (SD, MMC); 
 e.  CD, DVD, Blu-ray; 
 f.  Tablety; 
 g.  dokumenty MS Office; 
 h.  komprimované súbory (zip, arj, rar); 
 i.  súbory pošty pre programy Outlook a Outlook Express; 
4.   Podporované operačné systémy sú: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000; 
5.   Oprávnená osoba poskytne písomné povolenie na prístup k obsahu nosiča. 
6.   Asistenčná centrála a zmluvný dodávateľ neručia za výsledok, ani nebude poskytnuté žiadne odškodnenie 

alebo kompenzácia, ak sa obnovenie dát na nosiči čiastočne alebo vôbec nepodarí, alebo bude spôsobené 
poškodenie dátového nosiča. 

7.   Oprávnená osoba berie na vedomie, že obnovenie dát môže spôsobiť väčšie poškodenie nosiča alebo zariadenia 
i jeho úplné zničenie alebo definitívnu stratu obsiahnutých dát. 

8.   Zmluvný dodávateľ a oprávnená osoba budú považovať všetky informácie, dáta, metódy a dokumentáciu,  
s ktorou by sa mohli v dôsledku využitia služby zoznámiť, za striktne dôverné. 

9.   Oprávnená osoba po dohode so zmluvným dodávateľom vyplní objednávkový formulár na webových stránkach 
dodávateľa, kde uvedie: a. osobné údaje; b. typ dátového nosiča; c. popis poruchy; d. metódu doručenia 
dátového nosiča dodávateľovi, oprávnená osoba môže zvoliť medzi osobným doručením, zaslaním poštou 
alebo vyzdvihnutím zadarmo zo strany zmluvného dodávateľa; 

10.  Zmluvný dodávateľ prevezme od oprávnenej osoby poškodený nosič vrátane hesiel pre prístup do systému,  
k priečinkom a programom potrebným na spustenie súborov, ktoré je potrebné obnoviť. 

11.  Zmluvný dodávateľ je vyňatý z akejkoľvek zodpovednosti za stratu alebo škody, ktoré môže nosič utrpieť 
počas zasielania alebo dopravy do alebo z akéhokoľvek miesta, rovnako ako za stratený zisk alebo akýkoľvek 
iný vyplývajúci dôsledok. 

12.  V okamihu, keď zmluvný dodávateľ prevezme poškodený nosič, pristúpi k jeho okamžitej analýze  
a diagnostikovaniu s cieľom začať proces obnovenia obsiahnutých dát. 

13.  Po skončení procesu obnovenia dát z poškodeného nosiča zašle zmluvný dodávateľ dáta klientovi na novom 
nosiči. 

14.  S cieľom pokrytia možnej straty počas zasielania odovzdávacieho nosiča bude nahraná a uložená na 
bezpečnom mieste kópia obnovených informácií. Po uplynutí pätnástich dní od dátumu zaslania nového nosiča 
používateľovi bude táto bezpečnostná kópia definitívne zničená. 

15.  Limit plnenia pre službu obnovy dát je 2 000 EUR vr. DPH na jednu udalosť Limit sa vzťahuje sa na prácu, 
dopravu zariadenia do a z laboratória formou zásielkovej služby, náhradný nosič vo forme DVD (max. 5 ks), či 
prenositeľný disk (1 ks) do výšky 100 EUR, maximálny počet udalostí v jednom roku je 1. 

Článok 8 – Informačné služby 
1.   Asistenčná centrála ďalej poskytne oprávnenej osobe informačné služby súvisiace s: 
 a.  poradenstvom pri nakupovaní PC a mobilných zariadení; 
 b.  dohľadaním kontaktov na servisy a predajcu zariadení; 



 c.   poradenstvom pre oblasť reklamácií - ako postupovať, aké podklady zaslať, vysvetlenie reklamačného 
poriadku predajcov.

Článok 9 - Začiatok využívania služby IT Asistent 
Služby programu je možné využívať dňom splnenia podmienky pre začiatok využívania služby IT Asistent. Ak si 
už existujúci člen programu Karta výhod, ktorý má aktívnu službu Havarijna asistencia objedná službu IT asistent  
a splní podmienkypre začiatok využívania služby IT asistent, ktoré mu poskytovateľ oznámi písomne alebo zverejní 
na www.kartavyhod.sk, je oprávnený ju využívať dňom splnenia podmienok. Nová karta výhod sa nezasiela.  

Článok 10 - Ukončenie využívania služby IT Asistent 
Člen Programu môže kedykoľvek odstúpiť od služby IT Asistent a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na 
inom trvanlivom nosiči. Odstúpením od Služby Havarijna asistencia je ukončené využívanie služby IT Asistent. 

Článok 11 – Osobitné výluky a ustanovenia 
1.   V prípadoch, keď je zaistenie služieb vykonávané bez predchádzajúceho nahlásenia a schválenia asistenčnou 

centrálou, nebudú vzniknuté náklady oprávnenej osobe spätne hradené. 
2.   Náklady presahujúce limity plnení uvedené v článku 5 a 7 Časti B týchto VSEIT-1606 budú uhradené oprávnenou 

osobou. 
3.   V prípadne nutnosti použitia inštalačného média s originálnym softvérom zariadenia, keď toto médium nebude 

mať oprávnená osoba k dispozícii, zmluvný dodávateľ vyhľadá a prevezme softvér na internete, ak to bude 
možné a ak bude mať oprávnená osoba príslušnú licenciu. 

4.   Používateľ musí pred začatím vzdialeného riadenia zariadenia obstarať bezpečnostné kópie dát, softvéru  
a ďalších súborov uložených na diskoch svojho počítača alebo iných nosičoch. 

5.  Výluky pre službu vzdialenej asistencie: 
 a.   je vylúčená asistencia pre zariadenia alebo programy mimo okruhu pokrytého týmito podmienkami 

rovnako ako pre servery. Táto služba nezahrňuje podporu aplikácií vyvinutých špecificky pre produkty MS 
Office alebo iný softvér so špecifickou správou. 

6.   Výluky pre službu obnovy dát: 
 a.   obnova dát požadovaná najmä z dôvodu nedodržania prijatých odporúčania v súvislosti s predošlou 

či predošlými udalosťami, ktorými sa oprávnená osoba bez dôvodu zreteľa hodného neriadila, a preto 
opakovane požaduje plnenie rovnakej alebo obdobnej povahy; 

 b.   ak poškodenie dátového nosiča vzniklo následkom zanedbanej údržby alebo následkom výrazne 
nevyhovujúceho technického stavu, je asistenčná centrála oprávnená plnenie udalosti znížiť alebo 
odmietnuť; 

 c.   sú vylúčené súbory a zariadenia mimo okruhu pokrytého týmito podmienkami a v každom prípade sa zo 
služby vylučujú komplexné ukladacie systémy, aplikačné servery, pásky back-up a webové servery; 

 d.  do služby nie sú zahrnuté rekonfigurácie alebo preinštalovania nosičov; 
 e.   sú vylúčené obnovenia ukladacích nosičov, s ktorými bolo manipulované pred ich odovzdaním zmluvnému 

dodávateľovi; 
 f.   obnova dát nie je možná v prípade poškodenia kyselinou a podobnými látkami, v prípade prepísania nosiča 

alebo v prípade straty magnetického filmu; 
 g.   je vylúčené obnovenie originálnych filmov, CD, hier a ďalších aplikácií; 
 h.   sú vylúčené zariadenia na profesionálne použitie; 
 i.   pravdepodobnosť obnovenia dát sa zmenšuje v prípade: manipulácie neodborným personálom, 

požiarov, straty stôp (prepísanie interného nastavenia disku), prepísania informácií (formátovanie alebo 
preinštalovanie) a nárazov.  

Tieto VSEIT-1606 boli schválené poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť dňa 20. 6. 2016.


