
 

Mastercard Asistent 

Podmienky asistenčného programu pre držiteľov kariet Mastercard®  
 
 
Služby Mastercard Asistent poskytuje menom Mastercard spoločnosť 
Quintessentially (UK) Limited a/alebo členovia príslušnej skupiny spoločností (ďalej 
len „Program“). Služba je zdarma ponúkaná držiteľom kariet Mastercard, ktorí majú 
príslušné prémiové karty a/alebo firemné karty vydané na Slovensku. 

Tieto Podmienky sa použijú pre všetky služby objednané od Quintessentially (UK) 
Limited a členov príslušnej skupiny spoločností, respektíve vám touto spoločnosťou 
alebo členmi skupiny poskytované, a svojou žiadosťou o služby poskytované 
Quintessentially (UK) Limited a členmi príslušnej skupiny spoločností vyjadrujete svoj 
súhlas s tým, že sa tieto podmienky použijú pre dané služby a vašu objednávku. 
 
1. DEFINÍCIE A VÝKLAD 
 
1.1 V rámci týchto Podmienok sa použijú nasledujúce definície: 

 
Benefitmi sa rozumejú benefity poskytované Členom Poskytovateľmi. 
 
Podmienkami sa rozumejú tieto podmienky v platnom znení v súlade s bodom 9.5.  
 
Členom sa rozumie osoba registrovaná ako člen Programu. 
 
Členstvom sa rozumie členstvo v Programe. 
 
Žiadosťou sa rozumie žiadosť podaná Členom, ktorý týmto od spoločnosti 
Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej skupiny spoločností požaduje 
zaistenie dodania tovaru a/alebo služieb od tretej strany menom Člena. 
 
Službami sa rozumejú asistenčné služby a služby v oblasti riadenia životného štýlu 
poskytované spoločnosťou Quintessentially (UK) Limited a členmi príslušnej skupiny 
spoločností Členom v rámci Členstva, ako je uvedené v bode 3.1 týchto Podmienok. 
 
Poskytovateľom sa rozumie poskytovateľ najatý spoločnosťou Quintessentially (UK) 
Limited a členmi príslušnej skupiny spoločností, ktorí vystupujú menom Člena a ako 
jeho prostredník, pre účely poskytnutia tovaru a/alebo služieb príslušnému Členovi. 
 
1.2 V rámci týchto Podmienok sa použijú nasledujúce princípy: 
a) osobou sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo organizácia nezapísaná 
v obchodnom registri (bez ohľadu na to, či má samostatnú právnu subjektivitu alebo 
nie); 
 
b) pri odkazovaní na jednotlivé strany sa zároveň odkazuje na ich zastupujúce osoby, 
nástupcov alebo povolených nadobúdateľov; 
 
c) pri odkazovaní na zákon alebo zákonné ustanovenia sa odkazuje na zákon alebo 
zákonné ustanovenia v novelizovanom alebo znovu prijatom znení. Pri odkazovaní 



 

na zákon alebo zákonné ustanovenia sa zároveň odkazuje na všetky sekundárne 
právne predpisy prijaté v súvislosti s týmto zákonom alebo zákonným ustanovením, 
v novelizovanom alebo znovu prijatom znení; 
d) všetky formulácie uvedené pojmami „vrátane“, „zahrnuje“, „predovšetkým“ alebo 
podobným výrazom sa považujú za ilustratívne a neobmedzujú zmysel slov 
predchádzajúcich týmto pojmom; a 
 
e) pri odkazovaní na písomné dokumenty alebo texty sa zároveň odkazuje na e-
maily. 
 
2. ŽIADOSTI O ČLENSTVO  
 
2.1 V rámci žiadosti o Členstvo ste povinní uviesť správne osobné údaje. Pokiaľ tak 
neučiníte, môže táto skutočnosť zneplatniť vaše Členstvo a všetky nasledujúce 
transakcie. Vaša zodpovednosť za poskytovanie presných údajov je trvalým 
záväzkom, pričom ste povinní neodkladne informovať spoločnosť Quintessentially 
(UK) Limited a členov príslušnej skupiny spoločností v prípade, že dôjde ku zmene 
akýchkoľvek údajov, ktoré ste uviedli v súvislosti s Členstvom. 
 
2.2 Vaše Členstvo sa vzťahuje osobne na vás. Ste povinní zaistiť, aby vaše Členstvo 
nikto nevyužil (s výnimkou osobného asistenta vaším menom, ak je to v danom 
prípade relevantné). 
 
2.3 Podnikneme všetky primerane nutné kroky, aby sme zaistili, že s vašimi údajmi sa 
bude zaobchádzať bezpečne a v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov 
spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej skupiny spoločností, 
ktoré sú ďalej spresnené v bode 10.1. Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, sú 
ukladané na našich bezpečných serveroch. Všetky platobné transakcie, ktoré 
uskutočňujeme my alebo náš vybraný externý poskytovateľ služieb spracovania 
platieb, sú šifrované pomocou technológie Secured Sockets Layer. 
 
3. POSKYTOVANIE SLUŽIEB 
 
3.1 Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností poskytujú nasledujúce definované Služby len Členovi počas trvania 
Členstva na základe konkrétnych Žiadostí Člena: 
 
• Podporované typy žiadostí pre „prémiové karty“:  

1. Dodanie domov: asistencia pri organizácii dodávky nutných každodenných 
potrieb a ďalšieho tovaru až k vašim dverám. 

2. Miestni obchodníci: odporúčania a tipy ohľadne toho, čo je vo vašom okolí k 
dispozícii.  

3. On-line nákupy: pre každodenné potreby alebo špeciálne príležitosti, ako sú 
Vianoce alebo narodeniny. 

4. Zábava*: tipy, ako sa vy a vaša rodina môžete zabaviť doma a vo vašom 
okolí. 

5. Domáca podpora: podpora pri vyhľadávaní riešení pre vaše potreby v 
domácnosti u renomovaných poskytovateľov inštalatérskych, kúrenárskych 
a podobných služieb 

 



 

* Služba je obmedzená na tipy a nezahrnuje rezervácie  
 

• Podporované typy žiadostí pre „pre firemné karty“: 
1. Asistencia v kancelárii: podpora pri organizácii stretnutí* (napríklad catering, 

pozvánky, odporúčané priestory) 
2. Logistická podpora: pomoc pri organizácii kancelárskych kuriérnych služieb, 

pri objednávaní kancelárskych potrieb a ďalších základných potrieb 
3. Odporúčania odborníkov: v oblasti marketingu, brandingu, grafického dizajnu, 

prekladov a pod. 
4. Dodávateľské služby: kvetiny, víno, potraviny a kancelárske potreby 

*Služba je obmedzená na tipy a nezahrnuje rezervácie  

Od spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej skupiny spoločností 
nie je možné požadovať, aby poskytovali alebo sprostredkovávali poskytovanie 
tovaru a/alebo služieb, ktoré podľa ich uváženia môžu byť v rozpore s platnými 
právnymi predpismi, normami a/alebo ustanoveniami alebo môžu byť v príslušnej 
jurisdikcii v rozpore s dobrými mravmi. 
 
3.2 Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností vyvinú primerané úsilie, aby dodržali uvedené lehoty pre poskytnutie 
služieb, ale tieto lehoty sú len orientačné a čas nie je základným komponentom 
žiadnej poskytovanej Služby. 
 
3.3 Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností majú právo uskutočňovať akékoľvek zmeny Služieb, ktoré sú nevyhnutné 
na to, aby tieto služby boli v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi alebo 
požiadavkami na bezpečnosť, alebo ktoré nemajú zásadný vplyv na podstatu alebo 
kvalitu Služieb, pričom spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej 
skupiny spoločností Člena o príslušnej zmene upovedomia. 
 
3.4 Služba je Členom dostupná dvadsaťštyri (24) hodín denne každý deň v týždni, v 
slovenčine a v angličtine. Ak je to eventuálne v niektorých prípadoch nevyhnutné, 
môžu byť dotazy a/alebo Žiadosti Členov odovzdané inému kontaktnému miestu 
spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a členom príslušnej skupiny spoločností, 
ktoré v danom prípade vypomôže. V takom prípade je možné, že služby budú 
poskytované len v anglickom jazyku. 
 
3.5 Týmto beriete na vedomie, že spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a 
členovia príslušnej skupiny spoločností si vyhradzujú právo prijímať provízie pri 
dodaní produktov alebo poskytovaní služieb ktorýmkoľvek Poskytovateľom. 
 
3.6 Telefónne hovory spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej 
skupiny spoločností môžu byť monitorované alebo nahrávané pre účely školenia a 
riadenia kvality. 
 
3.7 Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností poskytujú Služby s náležitou pozornosťou a skúsenosťami a v súlade s 
vašimi Žiadosťami a prípadnými primeranými pokynmi v miere, ktorá je primerane 
možná. 
 



 

 
4. PODANIE ŽIADOSTI 
 
4.1 Po registrácii môžu Členovia podávať Žiadosti telefonicky (nie ale 
prostredníctvom textových správ) alebo e-mailom.  
 
4.2 Autorizácia Člena prebieha prostredníctvom BINu, tzn prvých 6 čísel prémiové 
alebo firemnej karty. 
 
4.3 V rámci všetkých Žiadostí (vrátane medzinárodných) by Členovia mali vždy 
najprv kontaktovať primárne kontaktné miesto. 
 
4.4 Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností si vyhradzujú právo z rozumných dôvodov ukončiť poskytovanie 
ktorejkoľvek Služby a/alebo zamietnuť ktorúkoľvek Žiadosť na základe vlastného 
uváženia. 
 
4.5 Ak nie sú spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností schopní alebo povinní zaoberať sa Žiadosťou, informujú o tejto 
skutočnosti Člena, len čo to bude primerane možné. 
 
4.6 Týmto sa zaväzujete, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete pre účely rezervácie, 
objednávky alebo nákupu produktov alebo služieb sú správne, že karta Mastercard, 
ktorú bežne používate, je vaša, a že máte k dispozícii dostatočné prostriedky na to, 
aby ste uhradili náklady spojené s príslušným produktom alebo službou. 
 
4.7 V niektorých prípadoch môže spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a členom 
príslušnej skupiny spoločností pri zaisťovaní alebo poskytovaní niektorých služieb, 
produktov alebo benefitov vzniknúť servisný alebo manipulačný poplatok (o ktorom 
budete vopred vyrozumení a ktorého výška môže byť rôzna v závislosti od 
kontaktného miestu spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej 
skupiny spoločností), pričom v takom prípade týmto udeľujete spoločnosti 
Quintessentially (UK) Limited a členom príslušnej skupiny spoločností povolenie 
odrátať príslušný manipulačný poplatok z vašej Mastercard alebo vám v súvislosti s 
týmito poplatkami vystaviť faktúru. 
 
5. ZRUŠENIE, VRÁTENIE PLATIEB A TOVARU 
 
5.1 Člen berie na vedomie, že kúpna zmluva o poskytnutí tovaru a/alebo služieb 
uzavretá na základe Žiadosti je medzi Členom a príslušným Poskytovateľom a že 
spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny spoločností 
nie sú stranou tejto zmluvy. Zrušenie zmluvy s Poskytovateľmi je potrebné riešiť 
priamo s príslušným Poskytovateľom a prebehne v súlade s postupmi príslušného 
Poskytovateľa. 
 
5.2 Ak nie je možné podať Žiadosť v súvislosti s konkrétnym produktom alebo 
službou, môže vám spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej 
skupiny spoločností ponúknuť náhradné produkty alebo služby s podobnou 
charakteristikou a štandardom. Podľa vlastného uváženia potom môžete tieto 
náhradné produkty a/alebo služby odmietnuť a požadovať vrátenie platby v plnej 



 

výške za predpokladu, že Poskytovateľovi už boli nedostupný produkt alebo služba 
uhradené. 
 
5.3 Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností  nezodpovedajú za nepresný alebo zavádzajúci popis. 
 
5.4 Platba za všetky produkty a služby je splatná bezprostredne po prijatí 
objednávky príslušným Poskytovateľom. 
 
5.5 Člen ďalej berie na vedomie, že v súvislosti s tovarom zakúpeným jeho menom 
spoločnosťou Quintessentially (UK) Limited a členmi príslušnej skupiny spoločností 
priamo od Poskytovateľa bude vrátenie a výmena prebiehať v súlade s podmienkami 
príslušného Poskytovateľa, pričom vrátenie alebo výmena zakúpeného tovaru 
nemusí byť vždy povolená. V prípade, že sú spoločnosť Quintessentially (UK) Limited 
a členovia príslušnej skupiny spoločností požiadaní, aby pre Člena zohnali konkrétnu 
položku, spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností vopred informujú Člena o zásadách príslušného Poskytovateľa, pokiaľ 
ide o vrátenie a výmeny. Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia 
príslušnej skupiny spoločností nenesú zodpovednosť voči Členovi v prípade, že 
Poskytovateľ odmietne vrátenie alebo výmenu položky.  
 
5.6 Je výlučnou zodpovednosťou Člena uschovať si všetky doklady o vrátení tovaru 
Poskytovateľovi, pričom v tejto súvislosti odporúčame vrátenie tovaru doporučenou 
zásielkou alebo iným podobným spôsobom, ktorý zaistí možnosť zaznamenať 
dátum odoslania vráteného tovaru a jeho sledovania. 
 
5.7 Budeme vás informovať, pokiaľ budeme upozornení na to, že vrátenie 
objednávky bolo spracované Poskytovateľom. 
 
5.8 V prípade, že objednávky sú doručované mimo EÚ, nie sú príslušné clá ani dane z 
predaja vratné prostredníctvom spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a členov 
príslušnej skupiny spoločností. Získať príslušné sumy späť zostáva výlučnou 
zodpovednosťou Člena. Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia 
príslušnej skupiny spoločností nepreberajú zodpovednosť za predmety zadržané 
colným alebo pohraničným orgánom. 
 
5.9 V prípade prémiových doručovacích služieb, ak Člen nie je prítomný na uvedenej 
doručovacej adrese, aby objednávku prevzal v stanovenom čase, môžu byť Členovi 
účtované ďalšie poplatky za následné pokusy tovar opakovane doručiť. 
 
6. POSKYTOVATELIA 
 
6.1 Poskytovatelia sú zodpovední za poskytovanie služieb, produktov a Benefitov, o 
ktorých objednanie vaším menom nás môžete požiadať. Spoločnosť Quintessentially 
(UK) Limited a členovia príslušnej skupiny spoločností  komunikujú s Poskytovateľmi 
vaším menom s výnimkou prípadov, keď je vhodnejšie, aby ste Poskytovateľa 
kontaktovali priamo. 
 



 

6.2 Poskytovatelia môžu stanoviť vlastné podmienky, ktoré sa vždy použijú na 
poskytovanie tovaru a/alebo služieb zo strany Poskytovateľa vám, pričom týmito 
podmienkami ste v okamihu objednania viazaní. 
 
6.3 Pri objednávaní produktu alebo služby alebo využívaní Benefitu môžete byť 
požiadaní, aby ste uviedli údaje o svojej karte Mastercard. Pokiaľ požiadate 
spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej skupiny spoločností, aby 
použili vašu kartu Mastercard, a udelíte tak súhlas s použitím karty Mastercard na 
zaplatenie za produkty alebo služby Poskytovateľovi, beriete na vedomie a súhlasíte 
s tým, že spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností nepreberajú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s použitím vašej karty 
Mastercard za predpokladu, že spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia 
príslušnej skupiny spoločností  konajú v súlade s pokynmi, ktoré ste v tejto súvislosti 
uviedli. 
 
6.4 Beriete na vedomie, že využitie Benefitov závisí od ich dostupnosti, ktorá sa 
môže z času na čas bez predchádzajúceho upozornenia meniť. 
 
7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 
 
7.1 Žiadne ustanovenie týchto podmienok neobmedzuje ani nevylučuje 
zodpovednosť spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej skupiny 
spoločností za: 
 
a) úmrtie alebo zranenie spôsobené ich nedbalosťou alebo nedbalosťou zo strany ich 
zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov; 
 
b) podvod alebo podvodne učinené skreslené vyhlásenie; alebo 
 
c) porušenie podmienok vyplývajúcich z oddielu 2 zákona o predaji tovaru a 
poskytovaní služieb z roku 1982 (vlastnícke právo a nerušená držba). 
 
7.2 S výhradou ustanovení bodu 7.1: 
 
a) spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny spoločností  
nepreberajú voči Členovi zodpovednosť, a síce zmluvnú, deliktnú (vrátane 
nedbalostnej), z porušenia zákonnej povinnosti ani inú, za ujdený zisk, stratu 
obchodných príležitostí, stratu dobrej povesti a/alebo podobné straty, stratu 
predpokladaných úspor, stratu tovaru; alebo za stratu zákazky, stratu používania 
alebo stratu alebo porušenie údajov alebo informácií, či už priame alebo nepriame, 
ani za zvláštnu, nepriamu, následnú alebo čisto ekonomickú stratu, náklady, škody, 
poplatky alebo výdaje vyplývajúce z jeho Členstva alebo s ním spojené. Ani 
Mastercard Europe SA, vydavateľ karty, ani pridružené spoločnosti Mastercard 
Europe SA nepreberajú zodpovednosť v súvislosti s vaším Členstvom a akoukoľvek 
Službou. 
 
7.3 Zmluvu o poskytnutí produktov alebo služieb uzavrite výhradne s príslušným 
Poskytovateľom. Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej 
skupiny spoločností konajú ako zástupca Poskytovateľa a, ak nie je výslovne 



 

stanovené inak, zakladajú sa všetky vaše práva a opravné prostriedky voči 
Poskytovateľovi. 
 
7.4 Beriete na vedomie, že zmluva uzavretá medzi vami a ktorýmkoľvek 
Poskytovateľom je samostatná zmluva. Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a 
členovia príslušnej skupiny spoločností týmto popierajú akúkoľvek zodpovednosť za 
všetku činnosť alebo opomenutia Poskytovateľa alebo za vašu stratu v súvislosti s 
konaním alebo opomenutím Poskytovateľa bez ohľadu na to, či bola vec 
sprostredkovaná spoločnosťou Quintessentially (UK) Limited a členmi príslušnej 
skupiny spoločností, alebo nie. 
 
7.5 Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností  nemajú voči vám zodpovednosť za stratu, škodu, náklady, výdaje alebo 
iné nároky na náhradu škody vyplývajúce z vami podaných Žiadostí alebo pokynov, 
ktoré sú neúplné, nesprávne alebo nepresné, alebo vyplývajúce z ich neskorého 
dodania alebo nedodania. 
 
7.6 Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností nenesú zodpovednosť voči vám ani nijako neporušujú tieto Podmienky, 
ak sa oneskoria s plnením alebo nesplnia akýkoľvek záväzok spoločnosti 
Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej skupiny spoločností v súvislosti so 
Službami, ak bolo omeškanie alebo neplnenie dôsledkom príčiny, už spoločnosť 
Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny spoločností  nemohli 
rozumne ovplyvniť. 
 
7.7 Ak nie je v týchto Podmienkach výslovne stanovené inak, sú všetky záruky a 
podmienky vyplývajúce zo zákona alebo zvykového práva v najväčšom možnom 
rozsahu, aký dovoľujú platné právne predpisy, z týchto Podmienok vylúčené. 
 
7.8 Ustanovenia bodu 8 týchto Podmienok budú naďalej platné i po skončení 
platnosti týchto Podmienok. 
 
8. NADOBUDNUTIE PLATNOSTI A UKONČENIE PLATNOSTI 
 
8.1 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Člena a pre spoločnosť 
Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej skupiny spoločností (UK) Limited v 
okamihu, keď spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností prijmú vaše Členstvo. Tieto podmienky sa budú používať po celý čas 
vášho Členstva a stratia účinnosť len v prípade uplynutia platnosti alebo ukončenia 
vášho Členstva. Beriete na vedomie, že tieto Podmienky zakladajú vaše práva a 
opravné prostriedky výhradne voči spoločnosti Quintessentially (UK) Limited a 
členom príslušnej skupiny spoločností (UK) Limited, a nie voči ďalším subjektom. 
 
9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
9.1 Ochrana súkromia a údajov 
 
Služby a vaše Členstvo podliehajú zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti 
Quintessentially (UK) Limited a členov príslušnej skupiny spoločností, ktoré sú 



 

súčasťou týchto Podmienok a ktoré sa použijú vždy v súvislosti so všetkými údajmi, 
ktoré od vás zhromažďujeme. 
 
9.2 Postúpenie a zmluvné zadávanie: 
 
a) Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny spoločností 
môžu kedykoľvek postúpiť, previesť, zaťažiť, zmluvne zadať alebo akokoľvek inak 
zaobchádzať so svojimi právami vyplývajúcimi z týchto Podmienok a môžu zmluvne 
zadať alebo iným spôsobom delegovať všetky svoje záväzky vyplývajúce z týchto 
Podmienok tretej strane alebo zástupcovi. 
 
b) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Quintessentially (UK) 
Limited a členov príslušnej skupiny spoločností nie je Člen oprávnený postúpiť, 
previesť, zaťažiť, zmluvne zadať alebo akokoľvek inak zaobchádzať so svojimi 
právami alebo záväzkami vyplývajúcimi z týchto Podmienok. 
 
9.3 Zrieknutie sa práv: 
a) Zrieknutie sa akéhokoľvek práva vyplývajúceho z týchto Podmienok je účinné len v 
prípade, ak je podané písomne, a nepredstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek 
následného porušenia alebo omeškania. Pokiaľ ktorákoľvek zo strán neuplatní svoje 
právo alebo opravný prostriedok vyplývajúci z týchto Podmienok alebo zo zákona, 
alebo ich uplatní neskoro, neznamená to, že by sa tohto práva alebo opravného 
prostriedku vzdávala, ani táto skutočnosť nevylučuje ani neobmedzuje jeho ďalšie 
uplatnenie. Žiadne uplatnenie, hoci len čiastočné, práva alebo opravného prostriedku 
nevylučuje ani neobmedzuje jeho ďalšie uplatnenie alebo uplatnenie ktoréhokoľvek 
iného práva alebo opravného prostriedku. 
b) Ak nie je výslovne uvedené inak, sú práva vyplývajúce z týchto Podmienok 
kumulatívne a nevylučujú práva stanovené zákonom. 
 
9.4 Oddeliteľnosť: 
 
a) Pokiaľ súd alebo iný príslušný orgán stanoví, že ktorékoľvek ustanovenie 
(respektíve časť ustanovenia) týchto Podmienok je neplatné, nezákonné alebo 
nevymáhateľné, považuje sa toto ustanovenie alebo časť ustanovení v 
požadovanom rozsahu za vymazané a platnosť a vymáhateľnosť ostatných 
ustanovení týchto Podmienok týmto nie je dotknutá. 
 
b) Pokiaľ by niektoré neplatné, nevymáhateľné alebo nezákonné ustanovenie týchto 
Podmienok bolo platné, vymáhateľné a zákonné v prípade, že by bola vymazaná jeho 
časť, platí ustanovenie s minimálnou zmenou nevyhnutnou na to, aby bolo zákonné, 
platné a vymáhateľné. 
 
9.5 Zmeny: Spoločnosť Quintessentially (UK) Limited a členovia príslušnej skupiny 
spoločností  môžu tieto Podmienky z času na čas pozmeniť, pričom o všetkých 
zmenách budete včas informovaní vydavateľom karty. Ďalším využívaním svojho 
Členstva vyjadrujete svoj súhlas s príslušnými zmenami týchto Podmienok. 
 
9.6 Vylúčenie partnerstva: Žiadne ustanovenie týchto podmienok nemá za cieľ ani 
nemá byť interpretované tak, že by zakladalo partnerstvo alebo spoločný podnik 
medzi stranami alebo že by sa jedna zo strán stala zástupcom druhej strany v 



 

súvislosti s akýmkoľvek účelom. Žiadna zo strán nie je oprávnená vystupovať ako 
zástupca druhej strany ani druhú stranu akýmkoľvek spôsobom zaväzovať. 
 
9.7 Tretie strany: Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto Podmienok, nemá 
žiadne práva z týchto Podmienok vyplývajúce ani s nimi spojené. 
 
9.8 Rozhodné právo a súdna príslušnosť: Tieto Podmienky a všetky spory alebo 
nároky z týchto podmienok vyplývajúce alebo s nimi spojené, ich obsah či ich vznik 
(vrátane sporov a nárokov mimozmluvnej povahy) sa riadia a sú vykladané v súlade 
s anglickým právom, pričom strany sa neodvolateľne zaväzujú rešpektovať výlučnú 
súdnu právomoc súdov v Anglicku a Walese. 
 
 


