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Warunki korzystania ze stron witryny internetowej TomTom 

 
1. Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej TomTom 
http://www.tomtom.com . Witryna ta udostępniana jest uŜytkownikom przez A) 
TomTom N.V. B) TomTom Internationaal B.V. C) TomTom Sales B.V (dalej 
‘TomTom’). Odwiedzanie i korzystanie z witryny jest równowaŜne z akceptacją przez 
uŜytkownika: 
- "Warunków korzystania ze stron witryny internetowej" (zwanych dalej 

"Warunkami") a takŜe wszystkich innych warunków, do których odwołuje się 
wspomniany dokument; 

- pozostałych warunków kupna-sprzedaŜy i uŜytkowania, do których odsyła się 
uŜytkownika na stronach internetowych; 

- warunków uŜytkowania stosujących się do tych stron. 
 
2. Jeśli uŜytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami, nie wolno mu korzystać 
ze stron naszej witryny internetowej. Jeśli uŜytkownik nie zgadza się z niektórymi 
dodatkowymi warunkami, które dotyczą uŜytkowania specyficznych materiałów, 
treści, produktów, usług czy informacji istniejących lub dostępnych za pośrednictwem 
niniejszej witryny internetowej (w tym: oprogramowania, plików dźwiękowych, 
plików wideo, tekstów i zdjęć, nazw domen, haseł reklamowych, układu i wyglądu 
strony czy sposobu nawigacji, zwanych dalej 'materiałami') bądź teŜ z warunkami 
dotyczącymi transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem niniejszej witryny 
internetowej (takich jak na przykład transakcje zakupu towarów i usług oferowanych 
przez TomTom), nie jest on upowaŜniony do korzystania z całej tej części witryny 
internetowej, która związana jest z kwestionowanymi treściami lub transakcjami. 
 
3. Niniejsze warunki mogą w kaŜdej chwili zostać zmienione przez TomTom. Nowe 
warunki korzystania obowiązują od chwili ich publikacji na stronach witryny 
internetowej. Uprasza się o regularne sprawdzanie obowiązującej wersji warunków 
korzystania. Dla róŜnych stron TomTom obowiązywać mogą róŜne warunki 
korzystania. Dodatkowo, na specyficzne materiały lub transakcje realizowane za 
pośrednictwem niniejszej witryny (na przykład umowy licencyjne wystawiane na 
konkretnego uŜytkownika) mogą obowiązywać specyficzne warunki korzystania, 
których przyjęcie i zaakceptowanie uŜytkownik będzie musiał potwierdzić w odrębny 
sposób. Warunki te mają charakter uzupełniający. W przypadku ich kolizji z 
postanowieniami ujętymi w "Warunkach korzystania" – czy to co do litery czy teŜ co 
do ich celu – mogą one jednakŜe znosić niektóre lub wszystkie zapisy 
wyszczególnione w niniejszych warunkach korzystania. 
 
4. Mimo ciągłego dąŜenia i podejmowanych starań, których celem jest zapewnienie 
dokładności i poprawności informacji umieszczanych na stronach witryny 
internetowej, TomTom nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za treść publikowanych 
informacji. Witryna internetowa oraz materiały na niej umieszczane udostępniane są 
w 'w stanie, w jakim się aktualnie znajdują' i 'o ile dostępne'. 
 
5. Na stronach niniejszej witryny umieszczone mogą być informacje lub odniesienia 
do specyficznych produktów lub usług świadczonych przez TomTom, które w danym 
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momencie nie są bądź dopiero będą dostępne w poszczególnych krajach. W celu 
uzyskania dokładnych informacji, prosimy o kontakt z naszym lokalnym 
przedstawicielem. 
 
6. TomTom nie udziela Ŝadnych gwarancji, czy to wyraźnych czy to domniemanych, 
w tym równieŜ gwarancji sprzedaŜy, gwarancji co do moŜliwości wykorzystania 
sprzedawanych towarów w określonym celu czy teŜ gwarancji, iŜ udostępniane 
materiały nie naruszają innych praw i / lub gwarancji na poprawne działanie witryny 
internetowej lub umieszczonych tam materiałów. TomTom nie udziela gwarancji 
dotyczących poziomu zabezpieczenia niniejszej witryny internetowej; uŜytkownik 
przyzwala na moŜliwość przechwytywania informacji podczas jej przesyłania. 
TomTom nie gwarantuje dostępu do witryny internetowej, działania serwerów 
udostępnianych za pośrednictwem niniejszej witryny oraz tego, iŜ komunikaty 
wysłane przez TomTom drogą elektroniczną wolne są od wirusów komputerowych 
lub innych szkodliwych elementów. 
 
7. TomTom oraz związane z nim przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, 
dostawcy i podwykonawcy nie ponoszą Ŝadnej odpowiedzialności, w najszerszym 
tego słowa znaczeniu dozwolonym przez właściwe prawo, wobec uŜytkownika lub 
innych osób trzecich za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio, 
przypadkowo lub w inny sposób (w tym równieŜ za szkody związane z niemoŜnością 
korzystania z witryny internetowej, utratą danych lub informacji, utraty zysku lub 
przychodów, utratą kontraktów bądź zamówień oraz za szkody wynikające z przerw 
w pracy przedsiębiorstwa lub szkody innego rodzaju) wynikające z bądź teŜ związane 
z uŜywaniem witryny internetowej lub udostępnianych materiałów bądź teŜ za szkody 
wynikające z niemoŜności uŜytkowania witryny, nawet w przypadku gdy TomTom 
powiadomiony został o moŜliwości wystąpienia takiej szkody. 
 
8. Odnośniki do witryn lub stron internetowych podmiotów trzecich ('linki') 
umieszczane są na stronach witryny tylko i wyłącznie dla wygody uŜytkownika. 
Obecność linków do stron podmiotów trzecich nie oznacza aprobowania przez 
TomTom treści i zawartości tych stron. Korzystanie z podanych linków rozumiane 
jest jako opuszczenie stron naszej witryny internetowej. TomTom nie posiada Ŝadnej 
kontroli nad zawartością stron, do których odsyłają podane linki. TomTom nie jest w 
Ŝaden sposób odpowiedzialny za zawartość stron internetowych podmiotów trzecich. 
TomTom zwraca uwagę na fakt, iŜ zasady stosowanej przez TomTom polityki 
ochrony Ŝycia prywatnego, danych osobowych i informacji poufnych nie stosują się 
do stron witryn internetowych podmiotów trzecich. 
 
9. UŜytkownik zgadza się korzystać ze stron witryny internetowej w sposób zgodny z 
ich przeznaczeniem. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań i czynności, 
których celem jest czy byłoby naraŜanie na niebezpieczeństwo systemu zabezpieczeń 
witryny, utrudnianie dostępu do stron witryny oraz naraŜanie na lub uszkadzanie stron 
internetowych lub udostępnianych materiałów. Zabrania się równieŜ podejmowania 
wszelkich działań i czynności, których celem jest zmiana istniejących materiałów lub 
uzyskiwanie dostępu do materiałów, które nie są przeznaczone dla uŜytkownika. 
UŜytkownik zobowiązuje się do nieuŜywania witryny internetowej w sposób 
sprzeczny z lub naruszający prawa podmiotów trzecich. 



 
 
 
 
 

 - 3 - 

 
10. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskim oraz innymi prawami 
własności intelektualnej i są własnością TomTom lub podmiotów, które udzieliły mu 
licencji na ich wykorzystywanie. Wszystkie prawa na wykorzystywanie materiałów są 
zastrzeŜone, z wyłączeniem sytuacji w których w wyraźny sposób udzielono 
pozwolenia na uŜywanie (części) materiałów. O ile nie postanowiono inaczej, 
materiały mogą być powielane i rozprowadzanie tylko w formie niezmienionej i na 
uŜytek własny (powielanie i rozprowadzanie w celach komercyjnych nie jest 
dozwolone). KaŜde inne wykorzystywanie materiałów, w tym równieŜ ich 
dystrybucja, zmiana, upublicznienie, powielanie i przesyłanie, bez uprzedniej 
pisemnej zgody TomTom jest całkowicie zabronione. Zakazuje się usuwania z 
materiałów oznaczeń wskazujących na prawa własności (intelektualnej) TomTom lub 
podmiotów udzielających licencji TomTom. 
 
11. Posługiwanie się oprogramowaniem, dostępnym na stronach internetowych i 
przeznaczonych do ściągnięcia przez uŜytkownika (download), ograniczone jest 
przepisami zawartymi w odnośnej umowie licencyjnej. O ile we właściwych 
umowach licencyjnych nie postanowiono inaczej, oprogramowanie uŜywane być 
moŜe wyłącznie przez uŜytkownika końcowego a sporządzanie kopii, powielanie lub 
dalsza dystrybucja oprogramowania jest w wyraźny sposób zabroniona. Na 
oprogramowanie udzielana jest gwarancja w zakresie przewidzianym szczegółowymi 
przepisami przedmiotowej umowy licencyjnej. TomTom – w jednoznaczny i wyraźny 
sposób – nie uwzględnia jakichkolwiek innych gwarancji niezaleŜnie od ich rodzaju. 
 
12. KaŜda informacja lub materiały (zwane dalej 'informacjami') nadesłane przez 
uŜytkownika za pośrednictwem bądź w związku z witryną internetową traktowane 
będą jako jawne i stają się bezzwłocznie własnością TomTom. Do informacji tych 
stosują się zasady polityki prywatności przestrzegane przez TomTom. Informacje, w 
rozumieniu jak wyŜej, mogą być – o ile jest to korzystne dla interesów TomTom – 
wykorzystywane na całym świecie. W tym przypadku, do uŜywanych informacji nie 
stosują się jakiekolwiek prawa osobiste, prawa intelektualne oraz inne prawa 
własności; TomTom nie jest równieŜ w Ŝaden sposób zobowiązany do przekazania 
autorowi informacji wynagrodzenia z tytułu ich wykorzystywania. 
 
13. Informacje umieszczone na stronach witryny internetowej nie mogą słuŜyć do 
przeprowadzania jakichkolwiek ewaluacji lub słuŜyć jako podstawa przy 
podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Informacje te nie powinny być postrzegane 
jako zachęta do kupna akcji bądź teŜ do handlu akcjami TomTom S.A.. KaŜda 
decyzja podjęta co do inwestowania bądź teŜ wycofania inwestycji podejmowana jest 
na wyłączną odpowiedzialność inwestora. 
 
14. Witryna internetowa moŜe zbierać informacje o osobach ją odwiedzających oraz o 
uŜytkownikach naszych usług przy pomocy plików typu "cookies". Więcej informacji 
o plikach 'cookies' znaleźć moŜna <http://www.tomtom.com/legal/privacy/>. Za 
pośrednictwem swojej witryny internetowej TomTom zbiera informacje o profilu 
uŜytkownika; dane te przetwarzane i wykorzystywane są zgodnie z polityką ochrony 
prywatności i danych osobowych TomTom. 
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15. Prawem właściwym dla niniejszych warunków uŜytkowania oraz do 
rozwiązywania wszystkich sporów związanych z bądź wynikających ze stosowania 
niniejszych warunków jest prawo Królestwa Niderlandów z wyjątkiem sytuacji kolizji 
przepisów z porządków prawnych róŜnych państw, które to prowadzić mogą do 
stosowania systemu prawnego innego państwa. Sądem właściwym do rozpoznawania 
i rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z lub związanych ze stosowaniem 
niniejszych warunków uŜytkowania są wyłącznie sądy z siedzibą w Amsterdamie. 
 
16. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie kierować moŜna za pośrednictwem strony 
internetowej http://www.tomtom.com/support . DołoŜymy wszelkich starań, by 
wszystkie pytania, wnioski i sugestie zostały naleŜycie rozpatrzone. 
 

 
 


