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Obchodné podmienky poskytovania informačných služieb TomTom  

spoločnosti 

TomTom International B.V. 

Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holandsko 

(„TomTom“) 

 

 
1) Definície 

 

Licencia licencia na in formačný obsah a tlačidlo TomTom Button 
je podrobne opísaná v bode 3 

Upravovať  kopírovať, aktualizovať, prechádzať na vyššiu verziu, 
rozmnožovať a vytvárať odvodené diela  

Tlačidlo TomTom button znamená informačnú službu TomTom, ktorá vám 
sprístupňuje aplikáciu tlačidla add-to-TomTom button 
alebo iný softvérový nástroj umožňujúci vytvoriť a 
preniesť užívateľsky generovaný obsah na vašu 
internetovú stránku a ponúkať ho užívateľom na ľahké 
inštalovanie do TomTom zariadenia.  

Informačný obsah TomTom akékoľvek informácie, text, súbory, rukopisy, grafika, 
fotografie, zvuky, hudba, videá, interaktívne programy 
alebo iné podobné materiály vytvorené spoločnosťou 
TomTom alebo jej dodávateľmi 

Informačné služby TomTom  všetky služby spojené s poskytovaním informačného 
obsahu TomTom, ktoré sú vám dostupné cez internetovú 
stránku TomTom, software TomTom HOME, zariadenie 
TomTom, alebo niektorú inú TomTom aplikáciu  

Uploadovať prenášať, nahrávať, odosielať, alebo zdieľať dáta 
Využívať používať, sťahovať alebo dostávať  
Užívateľsky generovaný 

obsah  

akýkoľvek navigačný obsah, informácie, text, súbory, 
rukopisy, grafika, fotografie, zvuky, hudba, videá, 
interaktívne programy alebo iné podobné materiály 
vytvorené vami alebo inými užívateľmi služieb s 
poskytovaním obsahu TomTom. 

 

2) Platnosť 
a) Tieto Obchodné podmienky platia pre informačné služby TomTom, prostredníctvom 

ktorých môžete i) Využívať ktorýkoľvek TomTom informačný obsah, alebo ii) vám 
umožnia uploadovať, upravovať a využívať užívateľsky generovaný obsah, alebo iii) 
prostredníctvom ktorých môžete mať prístup k funkčným službám tretích strán, alebo iv) 
ktoré vám umožňujú ponúkať na vašej internetovej stránke ktorýkoľvek užívateľsky 
generovaný obsah.  

b) Spoločnosť TomTom si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmenu alebo doplnenie 
týchto Obchodných podmienok. Využívanie ktoréhokoľvek tu uvedeného softvéru môže 
byť predmetom dodatočných ustanovení a podmienok.  

c) Využívaním informačných služieb TomTom prijímate ako záväzné všetky tu uvedené 
podmienky a ustanovenia, rovnako ako akékoľvek zmeny a doplnky, ktoré boli k nám 
vydané.  

 
3) Licencia na využívanie informačného obsahu TomTom a tlačidla TomTom button 
a) Spoločnosť TomTom vám týmto udeľuje licenciu na využívanie informačného obsahu, 

respektíve tlačidla TomTom button, iba pre osobné a privátne účely, v súlade s týmito 
Obchodnými podmienkami. Nie ste oprávnený upravovať informačný obsah TomTom.  

b) Informačný obsah TomTom môžete využívať kedykoľvek iba na jednom počítači alebo 
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zariadení v kombinácii iba s jedným navigačným systémom. Informačný obsah nesmiete 
poskytovať, či už priamo alebo nepriamo na využívanie inými osobami.  

c) Táto licencia je nevýlučná a neprenosná, čo znamená, že spoločnosť TomTom môže 
licenciu na informačný obsah TomTom a tlačidlo TomTom button poskytnúť aj iným 
zákazníkom a že vaše právo využívať informačný obsah a tlačidlo TomTom button nie je 
možné previesť na iné osoby.  

d) Z tejto licencie nevyplýva žiadne právo na budúce modifikácie, aktualizácie alebo 
doplnky alebo akákoľvek podpora či technická pomoc týkajúca sa informačného obsahu 
TomTom alebo tlačidla TomTom button. Pokiaľ obdržíte modifikácie, aktualizácie alebo 
doplnky informačného obsahu TomTom a tlačidla TomTom button, ich využívanie sa 
bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami, či inými podmienkami a ustanoveniami, 
ktoré budete musieť prijať predtým, ako vám spoločnosť TomTom príslušné modifikácie, 
aktualizácie alebo doplnky dodá. TomTom si vyhradzuje právo, po alebo bez 
upozornenie, prerušiť, obmedziť alebo zmeniť informačný obsah TomTom, tlačidlo 
TomTom button a akúkoľvek aktualizáciu, modifikáciu alebo doplnky. 

e) Spoločnosť TomTom môže, bez toho aby tým bolo dotknuté niektoré z jej práv, s 
okamžitou platnosťou zrušiť licenciu v prípade, že nedodržíte niektoré z ustanovení 
týchto Obchodných podmienok. V takomto prípade ste povinný vrátiť alebo zničiť celý 
informačný obsah TomTom alebo tlačidlo TomTom button, ktoré ste obdržali. 

 

4) Povolenie na využívanie informačného obsahu TomTom a užívateľsky 

generovaného obsahu 
a) Spoločnosť TomTom vám dáva povolenie na prístup a využívanie informačných služieb 

TomTom a na uploadovanie, využívanie a upravovanie užívateľsky generovaného 
obsahu, iba pre osobné a privátne účely a na poskytovanie kópii takto upraveného, 
užívateľsky generovaného obsahu spoločnosti TomTom prostredníctvom technológie 
alebo prostriedkov sprístupnených spoločnosťou TomTom cez informačné služby 
TomTom, a to v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.  

 Nesmiete sprístupniť a využívať informačné služby TomTom, ako aj využívať a 
uploadovať informačný obsah a užívateľsky generovaný obsah pre reklamné, propagačné, 
marketingové alebo iné komerčné, respektíve obchodné účely.   

b) V prípade, že v rámci informačných služieb TomTom sa vám poskytuje tlačidlo TomTom 
button umožňujúce prenášať užívateľsky generovaný obsah na vašu vlastnú internetovú 
stránku, toto tlačidlo môžete zobraziť iba na svojej internetovej stránke. Tlačidlo 
TomTom button musí mať svoj vlastný vzhľad s minimálnou medzerou piatich (5) pixlov 
medzi každou stranou tlačidla a iným grafickým alebo textovým prvkom na vašej stránke. 
Nie ste oprávnený odstrániť, skresliť alebo zmeniť žiadny prvok tlačidla TomTom button 
(vrátane html kódu alebo niektorého iného kódu), alebo nejakým spôsobom inak zmeniť 
jeho veľkosť či vzhľad.  

c) Informačné služby TomTom nezahŕňa žiadnu podporu alebo technickú pomoc týkajúcu 
sa využívania alebo údržby informačných služieb TomTom či informačný obsah alebo 
užívateľsky generovaný obsah.  

d) Spoločnosť TomTom môže pre vylepšenie vlastných produktov a/alebo služieb podľa 
vlastného uváženia zhromažďovať a spracovávať štatistiku využívania užívateľsky 
generovaného obsahu.  

e) Spoločnosť TomTom si vyhradzuje právo, či už s predchádzajúcim upozornením alebo 
bez neho prerušiť, obmedziť alebo zmeniť informačné služby.  

 

5) Povolenie na používanie užívateľsky generovaného obsahu poskytovaného 

prostredníctvom tlačidla TomTom button 
a) V rozpore s bodom 4.a, v prípade že užívateľsky generovaný obsah je vám poskytnutý  

prostredníctvom tlačidla TomTom button, spoločnosť TomTom vám dáva povolenie 
využívať, avšak nie upravovať a uploadovať takýto užívateľsky generovaný obsah 

b) V rozpore s bodom 11.c a 11.d, v prípade že uploadujete nejaký užívateľsky generovaný 
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obsah, udeľujete spoločnosti TomTom právo iba využívať a uploadovať takýto 
užívateľsky generovaný obsah, ako aj zobraziť na neho odkaz, aby bolo umožnené 
užívateľom využívať takýto užívateľsky generovaný obsah bez udeľovania práva takým 
užívateľom upravovať alebo uploadovať tento užívateľsky generovaný obsah.  
 

6) Komerčné využívanie tlačidla TomTom button a užívateľsky generovaného obsahu 
a) Ako odchýlka článku 3.a a 4.a smiete vstupovať a využívať tlačidlo TomTom button a 

uploadovať užívateľsky generovaného obsahu prostredníctvom tlačidla TomTom button 
na vašej internetovej stránke pre komerčné účely za predpokladu, že tretej strane 
nebudete či už priamo alebo nepriamo účtovať za využívanie takého užívateľsky 
generovaného obsahu, alebo ukladať nejaké komerčné či iné obmedzenia alebo 
podmienky, ktoré môžu brániť takej tretej strane, aby využívala užívateľsky generovaný 
obsah v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.  

b) V prípade, že vstupujete a využívate tlačidlo TomTom button a uploadujete užívateľsky 
generovaný obsah ako je uvedené vyššie v bode 6.a a, ste povinný:  
i. zaradiť na svoju internetovú stránku odopretie záruky zahrňujúce, že (i) do 

maximálneho rozsahu povoleného platným zákonom, spoločnosť TomTom odmieta 
všetky záruky, povinnosti a podmienky, či už výslovné, mlčky predpokladané alebo 
zákonné, vrátane, okrem iného, akýkoľvek záruk, povinnosti alebo podmienok (ak 
nejaké existujú), ohľadom poskytovania vyhovujúcej kvality, vhodnosti pre 
konkrétny účel, spoľahlivosti alebo dostupnosti, presnosti či úplnosti reakcií, 
výsledkov, odborného prevedenia, neprítomnosti vírusov, alebo porušovania práv 
tretích strán a primeranej starostlivosti a kvalifikácie, to všetko pokiaľ sa týka tlačidla 
TomTom button alebo užívateľsky generovaného obsahu, (ii) že spoločnosť TomTom 
nemá žiadnu povinnosť poskytovať vám alebo nejakým užívateľom podporu a 
technickú pomoc týkajúcu sa využívania alebo údržby tlačidla TomTom button či 
užívateľsky generovaného obsahu a (iii) že spoločnosť TomTom nie je voči vám, 
užívateľovi alebo akejkoľvek tretej strane zodpovedná za náhradu škôd, či už 
priamych, nepriamych, následných alebo iných škôd vyplývajúcich z využívania 
tlačidla TomTom button, respektíve využívania alebo uploadovania užívateľsky 
generovaného obsahu.  

ii. odškodniť, chrániť a kryť spoločnosť TomTom proti akýmkoľvek nárokom, žalobám, 
stratám, škodám, záväzkom, nákladom alebo výdavkom, (vrátane primeraných 
poplatkov právnemu zástupcovi) vznesených tretími stranami v dôsledku alebo 
súvislosti s (i) akýmkoľvek nesplnením alebo nedodržaním niektorého ustanovenia 
týchto Obchodných podmienok z vašej strany, (ii) využívaním tlačidla TomTom 
button, respektíve využívania alebo uploadovania užívateľsky generovaného obsahu, 
(iii) vašimi vyhláseniami, zárukami, garanciami, či inými písomnými alebo ústnymi 
prehláseniami, inými ako písomne povolenými spoločnosťou TomTom ohľadom 
tlačidla TomTom button a užívateľsky generovaného obsahu, (iv) akýmkoľvek 
tvrdením, že užívateľsky generovaný obsah porušuje nejaké duševné vlastníctvo tretej 
strany. 

iii. využívať tlačidlo TomTom button iba v súlade so smernicami pre obchodnú značku 
TomTom, ak sú k dispozícii.  

 
7) Všeobecné obmedzenia 
a) Prenajímanie, požičiavanie, verejná prezentácia, predvádzanie, vysielanie, či iný spôsob 

distribúcie informačných služieb TomTom, TomTom obsahu alebo (upraveného) 
užívateľsky generovaného obsahu je zakázaný. Okrem spôsobu, ktorý povoľujú príslušné 
zákony, alebo je výslovne povolené prostredníctvom niektorej technológie alebo 
prostriedkov poskytnutých spoločnosťou TomTom cez informačné služby TomTom, 
nesmiete vy ani iná osoba, ktorá získa na to vaše dovolenie, meniť, skresľovať alebo 
upravovať informačné služby TomTom, tlačidlo TomTom button, informačný obsah 
TomTom či užívateľsky generovaný obsah ani ako celok, ani žiadnu z ich časti, 
analyzovať ich .prostredníctvom reverzného engineeringu, dekompilovať či demontovať 
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obsah služieb TomTom, tlačidlo TomTom button, informačný obsah TomTom či 
užívateľsky generovaný obsah ako celok, ani žiadnu z ich časti, ničiť či obchádzať 
kódovanie, alebo to umožňovať tretím stranám .  

b) Nesmiete používať alebo spustiť žiadny automatizovaný systém, okrem iného „roboty“ a 
„spidery“ , ktoré vstupujú do informačných služieb TomTom takým spôsobom, že 
vysielajú do serverov TomTom viac správ alebo dopytov, ako by sa očakávalo od 
bežného, súkromného užívateľa informačných služieb TomTom za rovnaký čas s 
použitím tradičného systému.  

c) Prístupom k informačným službám TomTom alebo ich využívaním súhlasíte s tým, že sa 
zdržíte od neprístojného správania, ktoré zahŕňa: 
i. pokus získať bez povolenia prístup alebo narušiť účet, počítače alebo siete iného 

užívateľa; 
ii. získavanie alebo pokus získať akékoľvek dáta prostredníctvom prostriedkov z 

informačných služieb TomTom, s výnimkou ak spoločnosť TomTom zamýšľa 
poskytnúť alebo sprístupňuje vám takéto dáta;  

iii. priame alebo nepriame účtovanie niektorej tretej strane za využívanie informačných 
služieb TomTom; 

iv. zobrazovanie tlačidla TomTom Button, ak je, spôsobom, ktorý naznačuje vzťah, 
spojenie, sponzorstvo alebo schválenie užívateľsky generovaného obsahu 
spoločnosťou TomTom, ktorý je zavádzajúci, urážlivý, nezákonný, škodlivý, 
nečestný, hanlivý, ohováračný, obscénny, vulgárny, nenávistný, ktorý porušuje právo 
tretej strany, alebo je inak protiprávny, či poškodzuje práva duševného vlastníctva 
spoločnosti TomTom; 

v. zobrazenie v rôznych rámcoch alebo zrkadlový obraz niektorej internetovej stránky 
spoločnosti TomTom, či domovskej stránky spoločnosti TomTom na vašej 
internetovej stránke, vrátane, okrem iného stránky, ktorá sa objavuje po kliknutí na 
tlačidlo TomTom button; 

vi. využívanie informačných služieb TomTom nezákonným spôsobom alebo 
porušovaním niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok;  

vii. vytváranie falošnej identity pre účely uvádzania iných do omylu; 
viii. nedodržiavanie kódexu obchodného správania alebo iných (obchodná značka) 

smerníc, ktoré môžu platiť pre informačné služby TomTom;  
ix. využívanie informačných služieb TomTom (ktorejkoľvek ich časti) na zbieranie, 

alebo iným spôsobom zhromažďovanie informácií o tretích stranách, vrátane e-
mailových adresách alebo osobných údajov 

 
8) Uploadovanie užívateľsky generovaného obsahu  
a) Okrem všeobecných ustanovení a obmedzení v bodoch 6 a 7 vyššie, nesmiete uploadovať 

žiadny užívateľsky generovaný obsah, ktorý:  
i. je urážlivý, výhražný, nezákonný, škodlivý, nečestný, hanlivý, ohováračský, 

obscénny, vulgárny, nenávistný, ktorý poškodzuje právo tretej strany alebo je inak 
protiprávny; 

ii. propaguje nelegálnu činnosť alebo chovanie, ktoré je urážlivé, výhražné, škodlivé, 
nečestné, hanlivé, ohováračské, obscénne, vulgárne, nenávistné, ktoré poškodzuje 
právo tretej strany alebo je inak protiprávne; 

iii. propaguje informácie, o ktorých viete, že sú falošné alebo zavádzajúce; 
iv. (môže byť) byť škodlivý pre podnikanie spoločnosti TomTom, ako okrem iného 

napríklad užívateľsky generovaný obsah týkajúci sa máp alebo bezpečnostných 
(kamerových) informácií;  

v. je chránený autorským právom, obchodným tajomstvom alebo inými právami 
duševného vlastníctva tretej strany či súkromnými právami, pokiaľ nie ste vlastníkom 
takýchto práv, alebo nemáte výslovné povolenie od zákonného vlastníka takýchto 
práv na uploadovanie užívateľsky generovaného obsahu a postúpenie všetkých tu 
udelených práv na spoločnosť TomTom, ako aj všetkých užívateľov informačnej 
služby TomTom; 
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vi. poskytuje osobné údaje, ako napríklad telefónne čísla, domáce alebo e-mailové 
adresy, mená a priezviska, pokiaľ nie s jasným súhlasom subjektu takých osobných 
údajov; 

vii. zahŕňa prenos nevyžiadanej hromadnej pošty, spamu alebo reklamného materiálu; 
viii. obsahuje vyhradené stránky alebo stránky iba s heslovaným prístupom, či skryté 

stránky alebo obrázky; 
ix. zahŕňa komerčnú činnosť alebo predaj, s výnimkami výslovne stanovenými v týchto 

Obchodných podmienkach alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti 
TomTom; 

x. zahŕňa odosielanie, alebo iným spôsobom sprístupňuje materiál, ktorý obsahuje 
vírusy, trójske kone, časované bomby alebo iný podobný softvér, ktorý môže 
poškodiť prevádzku serverov, počítačov či sieti spoločnosti TomTom, alebo 
užívateľské účty, počítače, siete, či TomTom zariadenie.  

 
9) Materiál tretích strán 

Ako súčasť informačných služieb alebo informačného obsahu TomTom spoločnosti 
TomTom môžu byť použité softvérové kódy, údaje , informačné funkcie či iný obsah a 
algoritmy vyvinuté tretími stranami (ďalej len „materiál tretích strán“). Využitie 
materiálu tretích strán v informačných službách a informačnom obsahu TomTom môže 
podliehať iným podmienkam a ustanoveniam. Oficiálne upozornenie na existenciu 
autorských práv a konkrétne licenčné podmienky vzťahujúce sa na materiál tretích strán 
je možné nájsť na našej internetovej stránke http://www.tomtom.com/legal. Týmto sa 
zaväzujete, že využívaním informačnej služby TomTom potvrdzujete prečítanie a prijatie 
podmienok a ustanovení týkajúcich sa materiálov tretích strán využitých v rámci 
informačných služieb, resp. informačného obsahu TomTom spoločnosti TomTom.  
 

10) Prístup k informačným službám TomTom 
a) Za účelom prístupu alebo využívania niektorých funkcií informačných služieb TomTom 

môžete sa od vás požadovať, aby ste sa zaregistrovali v spoločnosti TomTom alebo 
zriadili osobný účet „MyTomTom“.  

b) Zodpovedáte za všetky aktivity dejúce sa na vašom účte. Zodpovedáte sa vaše vlastné 
užívateľské meno a aktivity s ním súvisiace. Nemali by ste zdieľať svoje užívateľské 
meno so žiadnou treťou stranou a nemali by ste oprávniť iných k prístupu alebo 
využívaniu informačných služieb TomTom vo vašom mene.  

c) Ste povinný okamžite upozorniť spoločnosť v prípade, že zaregistrujete nejaký prístup k 
informačným službám TomTom, či ich využívanie pod vašim účtom tretím stranami, 
ktoré ste na to neoprávnili, alebo nejaké iné možné porušenie bezpečnosti súvisiacej s 
informačnými službami TomTom. 

 
11) Vlastnícke práva  
a) Autorského právo a ostatné duševné, priemyselné a/alebo vlastnícke práva k 

informačným službám TomTom, vrátane tlačidla TomTom a informačného obsahu 
TomTom, k akýmkoľvek obchodným značkám, obrazom či názvom v nich obsiahnutých 
a k akýmkoľvek kópiám z nich vyhotovených vlastní spoločnosť TomTom, prípadne jej 
dodávatelia. Vlastníctvo všetkých práv, ktoré nie sú v rámci týchto podmienok a 
ustanovení výslovne udelené, si vyhradzuje spoločnosť Nesmiete kopírovať, sťahovať, 
nahrávať či inak reprodukovať informačný obsah TomTom alebo tlačidlo TomTom 
button okrem vyhotovenia jednej kópie výhradne pre zálohovanie alebo archívne účely. V 
žiadnom prípade nenadobúdate vlastnícke práva k informačnému obsahu TomTom alebo 
tlačidlo TomTom button.  

b) Spoločnosť TomTom si nenárokuje žiadne vlastnícke práva k užívateľsky generovanému 
obsahu. Vy potvrdzujete a zaručujete, že vlastníte alebo máte nevyhnutné licencie, práva, 
súhlasy a povolenia pre uploadovanie užívateľsky generovaného obsahu a pre postúpenie 
na spoločnosť TomTom všetkých práv udelených v rámci týchto Obchodných 
podmienok, vrátane práva dať ostatným užívateľom informačnej služby TomTom súhlas 
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na využívanie a upravovanie a upload (prenos dát) takého (modifikovaného) užívateľsky 
generovaného obsahu v súlade s týmito ustanoveniami a podmienkami.  

c) Uploadovaním užívateľom generovaného obsahu si ponechávate všetky práva k nemu, 
avšak týmto udeľujete spoločnosti TomTom trvalú, neodvolateľnú, nevýlučnú, prenosnú 
licenciu bez licenčných poplatkov na celosvetové využívanie, uploadovanie, upravovanie 
distribúciu, poskytovanie sublicencií, reverzný engineering, dekompilovanie či demontáž 
a zobrazovanie takého užívateľsky generovaného obsahu alebo odkazov na neho 
akoukoľvek formou a prostredníctvom akéhokoľvek média.  

d) Týmto udeľujete spoločnosti TomTom právo dávať iným užívateľom informačnej služby 
TomTom súhlas na využívanie a upravovanie a upload (prenos dát) akéhokoľvek 
(modifikovaného) užívateľsky generovaného obsahu, ktorý môžete uploadovať 
prostredníctvom informačnej služby TomTom v súlade s týmito Obchodnými 
podmienkami.  

 
12) Nesprávne používanie a zásady odstraňovania  
a) Výlučne vy zodpovedáte za akýkoľvek užívateľsky generovaný obsah, ktorý uploadujete 

a za vašu interakciu s ktoroukoľvek treťou stranou prostredníctvom informačnej služby 
TomTom. Ak sa upozorní na to, že nejaký užívateľsky generovaný obsah môže porušovať 
niektorú časť bodu 8a, či niektorú časť týchto Obchodných podmienok, alebo porušuje 
iné právo tretej strany, spoločnosť TomTom môže takýto obsah odstrániť bez 
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť TomTom môže ukončiť váš prístup a 
využívanie informačných služieb TomTom pre uploadovanie takého užívateľsky 
generovaného obsahu.  

b) Spoločnosť TomTom nepreberá žiadnu zodpovednosť za monitorovanie informačných 
služieb TomTom alebo užívateľsky generovaného obsahu.  

c) Ak postrehnete nejaké nesprávne využívanie informačnej služby TomTom niektorým jej 
užívateľom, ohláste to prosím spoločnosti TomTom kliknutím na tlačidlo, ktorým sú pre 
tento účel opatrené príslušné internetové stránky spoločnosti.  

 
13) Odopretie záruky  
a) Spoločnosť TomTom nezaručuje a nemôže zaručiť, aby informačné služby, tlačidlo 

TomTom button, informačný obsah TomTom, užívateľsky generovaný obsah či niektoré 
funkcie poskytované tretími stranami prostredníctvom informačnej služby TomTom 
fungovali úplne bez závad, aby poskytované informácie boli vždy presné, ani aby 
niektoré funkčné služby tretích strán boli vždy dostupné a činné. Pri využívaní, 
uploadovaní, respektíve upravovaní informačných služieb TomTom, informačného 
obsahu TomTom, užívateľsky generovaného obsahu či funkčných služieb tretích strán 
môže dochádzať v navigačnom systéme k výpočtovým chybám, ktoré ako také sú 
spôsobené miestnymi klimatickými podmienkami, prípadne neúplnými či nesprávnymi 
údajmi.  

b) Spoločnosť TomTom poskytuje alebo sprístupňuje informačné služby, tlačidlo TomTom 
button, informačný obsah TomTom, užívateľsky generovaný obsah a akékoľvek funkčné 
služby tretích strán „V DANOM STAVE SO VŠETKÝMI CHYBAMI: a týmto odmieta 
všetky ostatné záruky, povinnosti a podmienky, či už výslovné, mlčky predpokladané 
alebo zákonné, vrátane, okrem iného, akýchkoľvek záruk, povinností alebo podmienok, 
(ak nejaké existujú), ohľadom poskytovania vyhovujúcej kvality, vhodnosti pre konkrétny 
účel, spoľahlivosti alebo dostupnosti, presnosti či úplnosti odpovedí, výsledkov, 
odborného prevedenia, neprítomnosti vírusov a primeranej starostlivosti a odbornosti, a to 
pokiaľ sa týka informačných služieb TomTom, tlačidla TomTom button, informačného 
obsahu TomTom, užívateľsky generovaného obsahu alebo funkčných služieb tretích 
strán. Rovnaké odmietnutie záruk, povinnosti či podmienok platí ohľadom poskytovania 
či neposkytovania podpory či iných služieb, informácií, softvéru s súvisiaceho obsahu cez 
informačné služby TomTom, tlačidlo TomTom button, informačný obsah TomTom, 
účastnícky generovaný obsah či funkčné služby tretích strán, alebo inak vyplývajúce z 
vášho prístupu či využívania, uploadovania, respektíve upravovania informačných služieb 
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TomTom, tlačidla TomTom button, informačného obsahu TomTom, užívateľsky 
generovaného obsahu alebo funkčných služieb tretích strán. Rovnako sa neposkytuje 
žiadna záruka alebo podmienky pokojného či nerušeného užívania a vlastníctva, pokiaľ 
ide o informačné služby TomTom, tlačidlo TomTom button, informačný obsah, 
užívateľsky generovaný obsah alebo funkčné služby tretích strán, poskytované 
prostredníctvom informačných služieb TomTom.  

c) Spoločnosť TomTom môže byť pri poskytovaní niektorých informačných TomTom 
služieb (ich časti) závislá tretích strán, napríklad keď informačná služba TomTom 
znamená sprístupnenie funkčných služieb tretích strán. Spoločnosť TomTom nemôže 
zaručiť a nezaručuje, že takéto funkčné služby tretích strán vám budú stále naďalej 
dostupné a bude oprávnená zastaviť sprístupnenie týchto funkčných služieb tretích strán, 
len čo sa už od spoločnosti TomTom nebude môcť naďalej primerane požadovať, aby tak 
konala bez povinnosti zaplatiť v tejto súvislosti náhradu akéhokoľvek druhu.  

 
14) Zodpovednosť 
a) Spoločnosť TomTom neschvaľuje žiadny užívateľsky generovaný obsah, názor, 

odporúčanie či radu v ňom vyjadrené a výslovne odmieta akúkoľvek a všetku 
zodpovednosť v súvislosti s vašim prístupom k užívateľsky generovanému obsahu a jeho 
využitím.  

b) Do takej miery, ktoré povoľuje príslušný zákon, nie je spoločnosť TomTom ani jej 
dodávatelia a subdodávatelia voči vám ani akejkoľvek tretej strane zodpovedná za 
náhradu škôd, či už priamych, nepriamych, vedľajších, následných alebo iných ( vrátane, 
v každom prípade, okrem iného škôd v súvislosti s nemožnosťou prístupu, využívania, 
uploadovania, respektíve upravovania informačných služieb TomTom, tlačidla TomTom 
button, informačného obsahu TomTom, užívateľsky generovaného obsahu či nejakých 
funkčných služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom informačnej služby 
TomTom, so stratou dát, stratou obchodných aktivít, s ušlým ziskom, prerušením 
obchodnej činnosti a podobne), ktoré vzniknú na základe využívania alebo na základe 
nemožnosti využívania informačných služieb TomTom, tlačidla TomTom button, 
informačného obsahu TomTom, užívateľsky generovaného obsahu, akýchkoľvek 
funkčných služieb poskytovaných tretími stranami prostredníctvom informačných služieb 
TomTom, alebo akéhokoľvek neoprávneného prístupu na váš účet, a to i v prípade, že 
spoločnosť TomTom bola o možnosti vzniku takých škôd informovaná. 

c) Spoločnosť TomTom nezodpovedá za (i) akýkoľvek podvod zo strany svojich 
zamestnancov, ani za (ii) zámernú dezinformáciu zo strany svojich zamestnancov, 
zástupcov, prípadne užívateľov informačných služieb TomTom. 

d) Nehľadiac na vyššie uvedené ustanovenia či akékoľvek iné podmienky uvedené v týchto 
Obchodných podmienkach, neobmedzí žiadna z tu uvedených podmienok zodpovednosť 
jednotlivých strán za smrť či uraz, ktorý daná strana na základe vlastnej nedbanlivosti 
spôsobí.  

e) Vyššie uvedené obmedzenie zodpovednosti sa nedotýka žiadneho zo zákonných práv, 
ktoré vyplývajú z príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.  

 
15) Poplatky  

Spoločnosť TomTom vám ponúka bezplatný prístup k informačným službám TomTom. 
Spoločnosť TomTom si vyhradzuje právo kedykoľvek sa odchýliť a prestať ponúkať 
bezplatné informačné služby TomTom. Ak v budúcnosti budú informačné služby 
TomTom ponúkané za poplatok, spoločnosť TomTom vás o tom bude informovať. V 
takomto prípade sa môžete rozhodnúť pre ďalšie využívanie informačných služieb 
TomTom za daný poplatok, alebo ukončiť svoje využívanie informačnej služby 
TomTom.  
 

16) Vyššia moc 
Vyššia moc znamená okolnosti, ktoré znemožnia plnenie záväzkov spoločnosti TomTom 
vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok a ktoré spoločnosť TomTom nedokáže 
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primerane ovplyvniť, vrátane neskorej a/alebo zmeškanej a neúplnej dodávky zo strany 
spoločnosti TomTom, spôsobenej okolnosťami, ktoré sú mimo primeranej kontroly tejto 
spoločnosti. Za okolností vyššej moci budú všetky záväzky spoločnosti TomTom 
pozastavené. Pokiaľ však obdobie, v rámci ktorého spoločnosť TomTom nebude v 
dôsledku zásahu vyššej moci schopná plniť svoje záväzky, prekročí dobu deväťdesiatich 
(90) kalendárnych dní, bude spoločnosť TomTom oprávnená zrušiť dohodu o 
poskytovaní informačných služieb TomTom, a to bez toho, aby jej v súvislosti s tým 
vznikla povinnosť platiť akékoľvek odškodnenie.  
 

17) Ochrana súkromia 
a) Spoločnosť TomTom nesprístupní vaše osobné údaje, údaje o vašom účte či o vašich 

transakciách žiadnej tretej strane okrem prípadov, ktoré sú podrobne opísané v zásadách o 
zachovaní súkromia uvedených na internetovej stránke http://www.tomtom.com/legal. 
Týmto teda potvrdzujete, že ste si prečítali a akceptovali naše zásady o zachovaní 
súkromia.  

b) Upozornenie: Spoločnosť TomTom nekontroluje váš užívateľsky generovaný obsah, 
preto akékoľvek osobné údaje, ktoré môžete nevedomky natiahnuť ako súčasť vášho 
užívateľsky generovaného obsahu, uvidia ostatní užívatelia informačných služieb  

 
18) Odkazy na internetové stránky tretích strán 

Spoločnosť TomTom nezodpovedá za obsah akýchkoľvek internetových stránok, služieb 
či funkcií tretích strán, ani za odkazy, ktoré ponúkajú internetové stránky či služby. 
tretích strán, ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie internetových stránok či služieb 
tretích strán. V prípade, že spoločnosť TomTom zverejňuje odkazy alebo poskytuje 
prístup k internetovým stránkam, službám či funkciám tretích strán, koná tak iba za 
účelom uľahčiť vám orientáciu a uvedenie akéhokoľvek odkazu či poskytnutie prístupu 
teda neznamená, že spoločnosť TomTom tieto stránky, služby či funkcie tretej strany 
schvaľuje.  
 

19) Práva tretích strán 
Z príslušnej legislatívy nevyplýva pre žiadnu tretiu strany právo vymáhať či opierať sa o 
ktorékoľvek z ustanovení uvedených v týchto Obchodných podmienkach, avšak tento fakt 
neovplyvňuje práva tejto strany či jej možnosť využiť opravné prostriedky, ktoré existujú 
nezávisle na príslušnej legislatíve.  
 

20) Pretrvanie 
Všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok, ktoré svojou povahou presahujú 
dobu ukončenia dohody o poskytovaní informačných služieb TomTom, ostanú naďalej 
účinné.  
 

21) Oddeliteľnosť  

Pokiaľ niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok bude považované za 
neplatné, nevykonateľné alebo nezákonné, ostatné ustanovenia ostanú v plnej 
platnosti a účinnosti. Predpokladá sa, že spolu so spoločnosťou TomTom budete 
súhlasiť s novými podmienkami a ustanoveniami prijatými namiesto daných 
neplatných ustanovení. Tieto nové podmienky a ustanovenia budú z hľadiska 
obsahu a účinnosti vykladané čo najvernejšie k ich pôvodnému písomnému 
zneniu, a to takým spôsobom, aby z nich prirodzene vyplývali príslušné práva.  
 

22) Rozhodujúce právo 
Tieto Obchodné podmienky a akékoľvek spory súvisiace s nimi alebo s využívaním 
informačných služieb TomTom, informačného obsahu TomTom či užívateľsky 
generovaného, alebo iným spôsobom, podliehajú zákonom miesta vášho zákonného 
bydliska alebo pobytu. Týmto sa vylučuje uplatnenie Konvencie Spojených národov o 
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zmluvách pre medzinárodný predaj tovaru. Všetky spory, ktoré na základe týchto 
Obchodných podmienok vzniknú, budú riešené prostredníctvom súdov pôsobiacich v 
mieste vášho zákonného bydliska alebo pobytu, ktoré budú mať v súvislosti s takto 
vzniknutými spormi súdnu právomoc.  

 
Verzia: november 2007 
 


