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Podmínky k používání  

 
1. Děkujeme Vám za návštěvu stránky TomTom http://www.tomtom.com. Tato 
webová stránka je dána k dispozici A) TomTom N.V. B) TomTom Internationaal 
B.V. C) TomTom Sales B.V (dále ‘TomTom’). Návštěvou této webové stránky a 
jejím užíváním přijímáte platnost uvedených podmínek k používání (dále ‘Podmínky 
k používání) a všech podmínek, na které se odkazuje a/nebo které jsou uvedeny jinde 
na této webové stránce; uvedené podmínky se pokládají za vámi přijaté.  
 
2. Jestliže nesouhlasíte s těmito podmínkami k používání, pak byste neměl tuto 
webovou stránku používat. Pokud nesouhlasíte s několika doplňujícími podmínkami, 
vztahujícími se na specifické materiály, obsah, produkty, služby nebo informaci 
zaznamenané nebo mající se k dispozici prostřednictvím této webové stránky (pod 
tímto se současně rozumí software, audio, video, text a fotografie, názvy domén, 
slogany, úprava a look-and-feel webové stránky) (‘Materiály’) nebo s prováděním 
transakcí prostřednictvím této webové stránky (jako je nákup výrobků a služeb 
TomTom), pak byste tu část webové stránky, jež se k výše uvedenému vztahuje, 
neměl užívat a/nebo uvedenou transakci neměl provádět.  
 
3. Tyto Podmínky k používání může TomTom vždy pozměnit. Změněné Podmínky k 
používání platí od chvíle, kdy budou na této webové stránce uvedeny. Žádáme vás, 
abyste webovou stránku pravidelně navštěvovali. Na jiných webových stránkách 
společnosti TomTom mohou být uplatněny odlišné podmínky. Kromě toho, se mohou 
uplatňovat specifické podmínky (například platný konečný uživatel licenční dohody) 
týkající se specifických Materiálů nebo transakcí prováděných prostřednictvím této 
webové stránky a lze vás požádat o výslovné přijetí těchto podmínek. Podobné 
podmínky mohou platit jako doplněk k těmto Podmínkám k používání nebo se nad 
nimi mohou upřednostnit v případě, kdy jsou tyto neslučitelné s obsahem nebo 
účelem uvedených Podmínek k používání.  
 
4. Nehledě na provedenou pečlivost při zajištění správné informace, uvedené na naší 
webové stránce, TomTom za ni nepřijímá žádnou zodpovědnost. Webová stránka a 
Materiály budou vydány ‘ve stavu, v němž se nacházejí’ a ‘tak, jak jsou k dispozici’.  
 
5. Daná webová stránka může obsahovat odkazy na specifické produkty a služby 
TomTom, které nejsou k dispozici nebo které budou k dispozici v jiné chvíli v určité 
zemi. Chcete-li obdržet více informací, můžete se zkontaktovat s naším místním 
představitelem.  
 
6. TOMTOM ODMÍTÁ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVÝSLOVNÉ, 
K NIMŽ SE SOUČASNĚ ŘADÍ ZÁRUKY VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJNOST, 
VHODNOST K URČITÉMU CÍLI, ZÁRUKA O TOM, ŽE MATERIÁLY NIC 
NEPORUŠUJÍ A/NEBO ZÁRUKA, TÝKAJÍCÍ SE FUNGOVÁNÍ WEBOVÉ 
STRÁNKY NEBO MATERIÁLŮ. TOMTOM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY 
VZHLEDEM K BEZPEČNOSTI TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY; JSTE SI VĚDOM 
TOHO, ŽE INFORMACE MÚŽE BÝT BĚHEM ODESÍLÁNÍ ZADRŽENA. 
TOMTOM NEZARUČUJE PŘÍSTUPNOST WEBOVÉ STRÁNKY ANI ČINNOST 
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SERVERŮ, KTERÉ WEBOVOU STRÁNKU POSKYTUJÍ A NEPOSKYTUJE 
ZÁRUKU, ŽE ELEKTRONICKÉ ZPRÁVY, ODESÍLANÉ SPOLEČNOSTÍ 
TOMTOM JSOU BEZVIROVÉ ČI ZBAVENÉ JINÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ. 
 
7. TomTom, ani žádný podnik spojený ve skupině se společností TomTom, dodavatel 
nebo subdodavatel nenese v největší míře, kterou příslušné právo povoluje, vůči vám 
či jiné třetí osobě zodpovědnost za přímou, nepřímou, náhodnou nebo důsledkovou 
škodu (pod čímž se v každém případě současně rozumí škoda za nemožnost užívání 
webové stránky, ztráta dat nebo informací, ztracený zisk nebo příjmy, ztráta dohod 
nebo zakázek, škoda v důsledku zastavení provozu či obdobná škoda) vyplývající z 
užívání této webové stránky či Materiálů nebo se k tomu vztahující či k nemožnosti 
webovou stránku či Materiály použít, a to ani v případě, že je TomTom vyrozuměn o 
možnosti výskytu podobné škody.  
 
8. Odkazy na webové stránky nebo lokace třetích osob (‘linky’) jsme zaznamenali 
čistě a pouze pro vaše pohodlí, a proto si registraci linků nesmíte vysvětlovat jako náš 
souhlas s obsahem příslušné webové stránky. Pokud těchto linků užijete, pak naši 
webovou stránku opouštíte. Nad dalšími webovými stránkami nemáme žádnou 
kontrolu a za jejich obsah neneseme žádnou zodpovědnost. Upozorňujeme vás na to, 
že ochrana soukromí se strany TomTom se nevztahuje na webové stránky třetích 
osob. 
 
9. Souhlasíte s užíváním webové stránky výlučně k oprávněným účelům. Není 
dovoleno podnikat nějakou činnost oslabující bezpečnost webové stránky, zabraňující 
přístupu k ní nebo způsobující škodu jiného druhu na ní či Materiálech. K webové 
stránce nesmíte nic doplňovat, Materiály z ní odstraňovat nebo jinak uzpůsobovat či 
se pokoušet získat přístup k Materiálům, které nejsou pro vás určeny. Souhlasíte s tím, 
že nebudete webovou stránku užívat způsobem, jež je v rozporu s právy jiných osob. 
 
10. Veškeré Materiály jsou chráněny autorskými právy a jinými intelektuálními 
vlastnickými právy a patří společnosti TomTom nebo jejím poskytovatelům licence. 
Všechna práva v souvislosti s Materiály jsou vyhrazena, s výjimkou případů, kdy 
výslovně bylo nějaké právo k použití (části) Materiálů propůjčeno. Pokud nebude 
stanoveno jinak, mohou být Materiály reprodukovány nebo distribuovány pouze v 
nepozměněné formě a pouze k osobnímu nekomerčnímu využití. Jakékoliv jiné užití 
Materiálů, pod nimiž se rozumí distribuce, změna, zveřejnění, rozmnožení nebo 
odeslání bez předešlého písemného souhlasu společnosti TomTom je přísně zakázáno. 
Sdělení vztahující se k (intelektuálním) vlastnickým právům společnosti TomTom 
nebo poskytovatelům licence, týkající se Materiálů nelze odstranit. 
 
11. K softwaru, který lze stahovat z internetu prostřednictvím této webové stránky, se 
vztahuje obdobná licenční dohoda. S výjimkou případů, ve kterých je stanoveno jinak, 
se v příslušné licenční dohodě software poskytuje pouze k užití konečným 
spotřebitelům a výhradně se zakazuje vytvářet jakékoliv další kopie, rozmnožovat 
software no provádět jeho další distribuci. Ve vztahu k softwaru platí pouze záruky, 
které jsou výslovně stanoveny v příslušné licenční dohodě. Proto TomTom výhradně 
odmítá veškeré jiné záruky jakéhokoliv jiné povahy. 
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12. Jakékoliv vámi odeslané informace nebo materiály přes webovou stránku 
(‘Informace’) nebo v souvislosti s ní se budou projednávat jako informace a materiály 
nedůvěrného charakteru a stávají se ihned vlastnictvím společnosti TomTom. Při tom 
se uplatňuje způsob ochrany soukromí ze strany společnosti TomTom. TomTom 
může Informaci, pokud to považuje za žádoucí, využít kdekoliv na světě, bez 
jakéhokoliv povinnosti kompenzace a osvobozenou od osobních práv, intelektuálních 
vlastnických práv a jiných vlastnických práv.  
 
13. Informace na webové stránce není určena jako základ, sloužící k nějakému 
hodnocení nebo rozhodování a nelze ji považovat za výzvu k nákupu akcií nebo k 
jinému podnikání s akciemi společnosti TomTom N.V. Jakákoliv rozhodnutí o 
přechodu k investování nebo ke snížení míry investic jsou na vlastní zodpovědnost 
investora. 
 
14. Tato webová stránka používá ‘cookies’ ke sbírání sběru údajů o návštěvnících této 
stránky a uživatelích našich služeb. Více informací o cookies najdete  
<http://www.tomtom.com/legal/privacy>. TomTom shromažďuje prostřednictvím 
této stránky (osobní) informaci o vás a při užívání této informace bude dodržovat 
ochranu soukromí, zachovávanou společností TomTom.  
 
15. K těmto Podmínkám k používání a ke každému sporu, majícímu vztah k těmto 
Podmínkám k používání nebo sporu z něho pramenícímu, se uplatňuje nizozemské 
právo, s výjimkou pravidel sporného práva, která mohou vést k tomu, že se bude 
uplatňovat právo jiné země. Veškeré spory vyplývající z Podmínek k používání nebo 
mající k nim vztah budou rozhodovány soudem v Amsterodamu, který má výhradní 
právo se s nimi obeznámit.  
 
16. V případě dotazů, žádostí nebo návrhů se můžete s námi zkontaktovat 
prostřednictvím naší webové stránky http://www.tomtom.com/support. Vašim 
dotazům, žádostem nebo návrhům bude věnována důkladná péče.  
 

 
 


