POUKÁZKY OMV VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) vydává společnost OMV Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle,
Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
15408, IČ 480 38 687 („ OMV“).
1.2 Těmito VOP se řídí práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy na Poukázku OMV (jak je tento pojem
definován níže) mezi OMV a kupujícím. Nákupem Poukázky OMV kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a
souhlasí s nimi.
2. POUKÁZKA OMV
2.1 Poukázkou OMV se rozumí papírová nebo plastová karta opatřená EAN kódem či jiným identifikačním kódem, vydaná
společností OMV v souladu s těmito VOP („Poukázka OMV“).
2.2 OMV vydává tři druhy Poukázek OMV, mezi kterými si kupující může libovolně vybrat, a to:

•

Poukázka OMV (papírová karta) v hodnotě 200 a 500,- Kč bez možnosti opakovaného nabití („Papírová poukázka OMV“);

•

Poukázka OMV (plastová karta s názvem“ OMV VALUE CARD“) v hodnotě 800, 1.300 a 2.500,- Kč bez možnosti
opakovaného nabití („Plastová poukázka OMV“ );

•

Poukázka OMV (plastová karta s názvem „ OMV FLEX CARD“) s možností opakovaného nabití kreditu („ Plastová
poukázka OMV s kreditem“).
3. OBJEDNÁVKA A AKTIVACE POUKÁZKY OMV
3.1 Poukázku OMV lze zakoupit výhradně na čerpacích stanicích opatřených obchodní známkou OMV v České republice
(„ČS OMV“) nebo za podmínek uvedených níže i přes internet na webových stránkách www.omv.cz.
3.2 Pro zakoupení Poukázky OMV na ČS OMV je možné použít pouze hotovost nebo platební kartu. Za platební kartu se
nepovažují karty či poukázky vydané OMV za jiným účelem. Pro zakoupení Poukázky OMV přes internet na www.omv.cz je
možné použít pouze bezhotovostní převod.
3.3 Poukázka OMV bude kupujícímu vydána přímo na ČS OMV, a to po zaplacení celé kupní ceny.
3.4 Poukázky OMV mohou přes internet zakoupit osoby jednající při takové koupi v rámci své podnikatelské činnosti. V
objednávce uvedou tyto osoby povinně své platné identifikační číslo IČ. Poukázka bude kupujícímu zaslána poštou na
náklady OMV na kontaktní adresu uvedenou v objednávce, a to po připsání celé kupní ceny na účet OMV.
3.5 Kupující okamžikem převzetí Poukázky OMV přebírá veškerou odpovědnost za její nakládání, ztrátu, odcizení či zničení.
Kupující je povinen nakládat s Poukázkami OMV takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
3.6 Papírovou i Plastovou poukázku OMV s kreditem je nutné před prvním použitím aktivovat. Aktivace se provede v
okamžiku prodeje přímo na ČS OMV. V případě nákupu přes internet kupující provede aktivaci odesláním potvrzujícího
emailu, který musí obsahovat aktivační kód, a to na e-mailovou adresu uvedenou v zásilce. Aktivační kód obdrží kupující na
email uvedený v objednávce. Plastová poukázka OMV s kreditem bude aktivována během 24 hodin po úspěšném
dokončení procesu aktivace.
3.7 V případě, že Poukázka OMV má vady, např. nelze ji aktivovat, její hodnota/kredit neodpovídá objednané a uhrazené
hodnotě/kreditu, je poškozená či ji jinak nelze uplatnit k jejímu účelu, je kupující povinen takovou Poukázku OMV vrátit
společně s krátkým popisem její vady. Práva z vad nemohou být kupujícímu přiznána, pokud je u OMV neuplatní ve lhůtě 6
týdnů ode dne převzetí Poukázky OMV.

3.8 OMV vymění kupujícímu vadné Poukázky OMV, reklamované v souladu s odst. 3.7 za nové bezvadné.
3.9 Kupující odpovídá za správnost poskytnutých údajů, především kontaktního emailu, za účelem správného nakládání s
Poukázkou OMV a komunikace.
4. POUŽITÍ POUKÁZKY OMV
4.1 OMV se v souladu s těmito VOP zavazuje přijímat Poukázky OMV k úhradě ceny zboží a služeb nabízených na ČS
OMV.
4.2 Poukázku OMV je možné využít k nákupu všech druhů pohonných hmot, zboží a služeb nabízených na ČS OMV, mimo
dálniční známky a předplacené telefonní karty. Celková hodnota jednorázově zakoupeného zboží a služeb nesmí
přesáhnout 7.000,- Kč. K úhradě je možné použít pouze jeden druh Poukázek OMV, tj. nelze provést úhradu kombinací
např. Papírové poukázky OMV s Plastovou poukázkou OMV.
4.3 Papírovou poukázku OMV lze uplatnit pouze jednou a v plné hodnotě. Plastové poukázky OMV lze uplatnit opakovaně,
a to až do vyčerpání jejich hodnoty.
4.4 Plastové poukázky OMV s kreditem, které jsou platné a aktivní, lze uplatňovat a nabíjet opakovaně, a to částkou
dělitelnou 100 na celá čísla. Minimální hodnota jednoho nabití je 1000,- Kč; maximální hodnota jednoho nabití je 7.000,- Kč.
4.5 Poukázka OMV je přenosná. K jejímu použití je oprávněn její držitel (s výjimkou odst. 4.8 níže).
4.6 Na Papírové poukázce OMV je vyznačena doba platnosti. Plastová poukázka s kreditem je platná po dobu 24
kalendářních měsíců po její aktivaci nebo dobití, avšak maximálně 6 měsíců poté, co byl její první nabitý kredit vyčerpán, za
podmínky že nebyl v této době dobit nový kredit.
4.7 Jakékoli reklamace hodnoty/kreditu Poukázky OMV musí být OMV zaslány písemně ve lhůtě dvou (2) týdnů ode dne,
kdy mělo dojít k chybné změně kreditu/hodnoty OMV Poukázky. Reklamace ohledně účtu odebraného zboží a služeb
zaplacených Poukázkou OMV musí být uplatněny okamžitě při převzetí účtu.
4.8 OMV není povinna přijmout Poukázky OMV, které nebyly aktivovány nebo jejichž doba platnosti vypršela. OMV si
vyhrazuje právo odmítnout a zabavit Poukázky OMV, u nichž se domnívá, že jsou padělané, jinak neoprávněně pozměněné,
odcizené či ztracené. Nárok na náhradu škody je v případě tohoto odst. 4.8 vyloučen. Zneužití Poukázky OMV se trestá dle
zvláštních právních předpisů.
4.9 Poukázky OMV nejsou zásadně úročeny, nelze je žádným způsobem proplatit či na ně vrátit hotovost.
4.10 OMV si vyhrazuje právo odmítnout platbu Poukázkou OMV v jednotlivých případech, pokud toto znemožňuje technický
problém. V takovém případě se nejedná o porušení povinností ze strany OMV.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 VOP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na internetu. OMV si vyhrazuje právo je kdykoli změnit. Taková změna
je účinná dnem jejich zveřejnění na www.omv.cz.
5.2 V případě, že kupující nesouhlasí se změnou VOP, může ve lhůtě deseti (10) dní ode dne účinnosti změn odstoupit od
kupní smlouvy/smluv. Odstoupení musí být písemné a je účinné okamžikem jeho doručení do sídla OMV, ovšem pouze za
podmínky, že společně s odstoupením kupující zaslal i Poukázky OMV, kterých se odstoupení týká. OMV vrátí kupujícímu
nevyčerpanou hodnotu/kredit těch Poukázek OMV, které kupující z tohoto důvodu vrátil OMV. Pro vyloučení pochybností se
stanoví, že odstoupení není platné u těch Poukázek OMV, které kupující nevrátil OMV společně s odstoupením od kupní
smlouvy/smluv.
5.3 Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí příslušnými ustanoveními zákona.

5.4 Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi OMV a kupujícím při prodeji Poukázky OMV. V otázkách
jimi neupravených se dále řídí českým právem. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém znění, přičemž závazná je
česká verze.
5.5 Veškeré spory vyplývající z tohoto smluvního vztahu se OMV a kupující zavazují řešit především dohodou. V případě, že
toto není možné, je dána příslušnost českých soudů. V případě obchodněprávních vztahů je dána místní příslušnost soudu
dle sídla OMV.

