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Dodatok VPS 

 

k Rámcovej zmluve o poskytovaní investičných služieb  
 

číslo ___________ („Zmluva“) 
 

 
uzatvorený dňa  ____________ medzi: 
 

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, so sídlom Varšava, Ogrodowa 58, 00-876, Poľská republika, IČ: 
(REGON): 015803782, registrovaná Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšavu, XII. hospodárskym oddelením Vnútroštátneho 

súdneho registra pod č. KRS 0000217580, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky X-
TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÒŁKA AKCYJNA, organizačná zložka, so sídlom v Bratislave, Poštová 1, 811 06 Brati-
slava, IČ: 36859699, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1623/B (ďalej len ako „XTB"). 

 
a 

 
Zákazníkom / Zástupcom Zákazníka 
 

Meno a priezvisko  

Číslo občianskeho preukazu  

Trvalé bydlisko  

 

1. Predmetom tohto Dodatku je sprístupnenie virtuálneho privátneho servera (ďalej len "VPS") Zákazníkovi a služieb spojených s jeho 

prevádzkou a údržbou, ktorý je zaistený spoločnosťou Coolhousing (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

2. XTB sa zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi prístupový kód VPS zdarma. 

3. Pre využívanie VPS, musí Zákazník uzavrieť samostatnú zmluvu s Prevádzkovateľom VPS služby a použiť prístupový kód. 

4. Zákazník si je týmto vedomý, že VPS podlieha obchodným podmienkam, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Zákazníkom a 

Prevádzkovateľom.  

5. XTB nenesie žiadnu zodpovednosť za výpadky VPS spôsobené tretími osobami, Prevádzkovateľom, zásahom vyššej moci alebo ktoré 

spôsobil sám Zákazník.  

6. Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že zvážil sprístupnenie služby VPS a jej technickú špecifikáciu ponúkanú Prevádzkovateľom, 

vlastným prieskumom alebo nezávislým odporučením takejto služby. 

7. Tento dodatok môže každá zo zmluvných strán kedykoľvek písomne vypovedať, pričom výpovedná lehota predstavuje 30 dní. Výpovedná 

lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. 

V prípade, že XTB zistí, že Zákazník neplní povinnosti uvedené v tomto Dodatku, bude XTB oprávnená od tohto Dodatku s okamžitou 

účinnosťou písomne odstúpiť. 

8. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

XTB Podpis Zákazníka 

 


