Toto licenční ujednání se na vás vztahuje v případě, že jste uskutečnili svůj nákup mimo území Spojených států
amerických a Kanady.
Toto licenční ujednání představuje právní dohodu mezi vámi a společností TomTom International B.V., Nizozemí
(dále jen „TomTom“). Souhlasíte s tím, že toto licenční ujednání je vynutitelné jako jakákoli jiná písemná dohoda,
kterou sjednáte a podepíšete. Toto licenční ujednání se týká používání softwaru, předem nainstalovaného
softwaru na kterémkoli našem hardwarovém zařízení a doprovodných zařízeních, včetně CD-ROM disků, disket,
paměťových karet, staženého balíku a jakýchkoli jiných datových nosičů a veškerého obsahu a programů
s obsahem dále jen („software“).
Toto licenční ujednání si pečlivě přečtěte. Pokud použijete daný software jako celek nebo některou jeho část,
znamená to, že souhlasíte s veškerými podmínkami tohoto licenčního ujednání. Porušení plastového obalu CDROM disku, diskety nebo paměťové karty a stisknutí tlačítka „Souhlasím“ za účelem stažení jakýchkoli
aktualizací, upgradů nebo doplňků se považuje za použití softwaru.
Pokud s podmínkami tohoto licenčního ujednání nesouhlasíte, software nepoužívejte a okamžitě jej nepoužitý
vraťte společně s hardwarem a doprovodnými zařízeními (dále jen „hardware“) na místě, kde jste jej zakoupili.
Pokud jste již za software a/nebo hardware zaplatili, můžete získat své peníze zpět v celé výši nákupní ceny,
pokud (a) software a/nebo hardware nepoužijete, a (b) ihned software a/nebo hardware vrátíte společně
s dokladem o zaplacení na místě, kde jste jej zakoupili.
1) UDĚLENÍ POVOLENÍ: Toto licenční ujednání uděluje povolení (dále jen „povolení“), které umožňuje používat
software za předpokladu, že software bude v kteroukoli dobu nainstalován pouze na jednom počítači nebo
hardwarovém zařízení a bude software zkombinován pouze s jedním navigačním systémem. Toto povolení je
nevýhradní a nepřenosné. Toto povolení neznamená udělení žádných práv k získání budoucích upgradů,
aktualizací či doplňku softwaru. Pokud ale takové upgrady, aktualizace či doplňky softwaru získáte, bude se jejich
používání řídit tímto licenčním ujednáním a jeho možnými dodatky, přičemž může být zpoplatněno a podléhat
určitým podmínkám.
2) COPYRIGHT: Copyright a jiná duševní, průmyslová a/nebo vlastnická práva na software a veškeré
autorizované kopie, které smíte vytvořit, jsou vlastnictvím společnosti TomTom a/nebo jejich dodavatelů.
Společnost TomTom vám povoluje používat software pouze v souladu s podmínkami tohoto licenčního ujednání.
Veškerá práva výslovně neuvedená v tomto licenčním ujednání má vyhrazena společnost TomTom. Vy jste
oprávněni si buď (a) vytvořit jednu kopii softwaru pouze pro záložní nebo archivní účely nebo (b) převést software
na jediné médium za předpokladu, že si ponecháte originál pouze pro záložní a archivní účely. Nejste oprávněni
kopírovat příručku(y) produktu ani písemné materiály, které software doprovázejí, s výjimkou případů pro vlastní
použití. Stáváte se pouze vlastníkem datového nosiče materiálů, ale nestáváte se vlastníkem softwaru.
3) DALŠÍ OMEZENÍ: Pronájem, půjčování, veřejné prezentace, předvádění či vysílání nebo jakákoli jiná distribuce
softwaru a/nebo hardwaru je zakázána. S výjimkou případů, které jsou povoleny související legislativou, nesmíte
vy ani upravovat software a/nebo hardware ani jakoukoli jeho část vcelku nebo částečně, analyzovat je pomocí
reverzního engineeringu, dekompilovat je či demontovat ani vyrábět produkty z daného softwaru a/nebo hardwaru
odvozené, ani umožnit, aby tyto činnosti prováděla jiná osoba.
4) UTAJENÍ: Uznáváte a souhlasíte s tím, že vývoj softwaru trval delší dobu a společnost TomTom měla ve
spojení s ním výdaje, a jako takový představuje důvěrný výrobek a obchodní tajemství společnosti TomTom
a/nebo třetích stran. Souhlasíte s tím, že budete software uchovávat v přísném utajení a nikomu jej neukazovat
ani nezpřístupňovat.
5) POVOLENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARU TŘETÍCH STRAN: Společnost TomTom může použít softwarech
třetích stran. Bez ohledu na body 2, 3 a 4 může použití materiálu třetích stran obsaženého v softwaru podléhat
jiným podmínkám. Oficiální copyright a konkrétní licenční podmínky softwarových kódů a algoritmů těchto třetích
stran naleznete ve složce „Softwarové licence třetích stran“ na CD/SD/ROM/harddisku. Tímto také souhlasíte s
podmínkami na software třetích stran.
6) OMEZENÁ ZÁRUKA:
a) Společnost TomTom neručí ani nemůže ručit za bezchybný provoz softwaru a/nebo hardwaru. Zvláště byste si
měli být vědomi skutečnosti, že při používání softwaru a/nebo hardwaru, které jsou součástí navigačního

systému, může dojít k chybám ve výpočtu a/nebo neúplnosti dat, které mohou být způsobeny podmínkami
místního prostředí.
b) S výjimkou dokumentu Omezená záruka přiloženého k hardwaru (dále jen „Omezená záruka“), pokud existuje,
a v maximální možné zákonem povolené míře dodává společnost TomTom a její dodavatelé hardware a software
„TAK JAK JE A S VEŠKERÝMI ZÁVADAMI“ a odmítají tímto veškeré další záruky a podmínky, včetně například
výslovně uvedených, implikovaných nebo statutárních, jakékoli (pokud existují) záruky, povinnosti nebo podmínky
týkající se uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, spolehlivosti nebo dostupnosti, přesnosti a úplnosti
reakce, výsledků, odborné připravenosti, neexistence virů a přiměřené péče a způsobilosti, to vše s ohledem na
software a/nebo hardware, a na poskytování nebo neschopnosti poskytovat podporu či jiné služby, informace,
software a související obsah prostřednictvím softwaru a/nebo hardwaru nebo takové, které vznikají jinak na
základě použití softwaru a/nebo hardwaru. V souvislosti se softwarem a/nebo hardwarem neexistuje také žádná
záruka nebo podmínka nerušeného užívání, nerušeného vlastnictví nebo nezasahování. Tato výjimka se
nevztahuje na (i) jakoukoli implikovanou podmínku týkající se vlastnického práva ani na (ii) jakoukoli implikovanou
záruku týkající se souladu s popisem.
c) Bez ohledu na záruční dobu případně uvedenou v omezené záruce bude taková záruční doba ukončena v den
takového porušení dané podmínky (podmínek), pokud porušíte některou z podmínek tohoto licenčního ujednání
7) OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:
a) Společnost TomTom ani její dodavatelé nenesou odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za žádné
škody, ať už přímé, nepřímé, náhodné, následné či jiné (včetně ale nejen škod vzniklých z důvodu nemožnosti
použít zařízení nebo mít přístup k datům, ani za ztrátu dat, ztrátu v obchodní činnosti, ušlý zisk, přerušení
obchodní činnosti apod.), které vzniknou na základě používání nebo neschopnosti používat software a/nebo
hardware, a to a i v případě, že byla společnost TomTom na možnost takových škod upozorněna.
b) Bez ohledu na jakékoli škody, které vám mohou z jakéhokoli důvodu vzniknout (včetně například všech škod
uvedených v tomto dokumentu a všech přímých nebo obecných škod uvedených ve smlouvě či jinde), veškerá
odpovědnost společnosti TomTom a jakéhokoli z jejich dodavatelů vyplývající z tohoto licenčního ujednání nebo
v souvislosti s ním bude omezena do výše částky vámi skutečně zaplacené za software a/nebo hardware.
c) Společnost TomTom nanese odpovědnost za (i) žádný podvod ze strany svých pracovníků a/nebo obchodních
zástupců ani za (ii) žádnou podvodnou dezinformaci ze strany svých zaměstnanců a/nebo obchodních zástupců.
d) Bez ohledu na body 7(a), (b) a (c) či jakékoli jiné skutečnosti obsažené v tomto licenčním ujednání nebude
omezena odpovědnost žádné ze smluvních stran za smrt či osobní újmu vzniklou v důsledku vlastního
zanedbání.
8) ODSTOUPENÍ: Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva, může společnost TomTom okamžitě odstoupit od
tohoto licenčního ujednání, pokud nedodržíte jakoukoli z podmínek v něm uvedenou. V takové případě musíte
zničit všechny kopie softwaru a všechny jeho součásti. Ustanovení tohoto licenčního ujednání, jejichž platnost
z povahy jim vlastní trvá i po ukončení tohoto ujednání, zůstávají v platnosti i po ukončení tohoto licenčního
ujednání. Společnost TomTom si vyhrazuje právo, na základě předchozího upozornění nebo bez něj, přerušit
aktualizaci, upgrade a poskytování doplňkových služeb nebo jejich zpřístupnění prostřednictvím používání
softwaru.
9) ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN: Společnost TomTom nenese odpovědnost za
obsah internetových stránek či služeb třetích stran, žádných odkazů obsažených na internetových stránkách
třetích stran či v jejich službách ani za žádné změny nebo aktualizace internetových stránek či služeb třetích
stran. Společnost TomTom Vám poskytuje tyto odkazy a přístup k internetovým stránkám a službám třetích stran
pouze jako příslušenství navíc, přičemž existence žádného odkazu nebo přístupu neznamená schválení daných
internetových stránek nebo služeb třetích stran ze strany společnosti TomTom.
10) PRÁVA TŘETÍCH STRAN: Strana, která není smluvní stranou tohoto licenčního ujednání, nemá v rámci
příslušné legislativy žádná práva třetí strany v souvislosti s žádnou podmínkou tohoto licenčního ujednání a jejího
prosazování, přičemž toto nebude mít vliv na žádné právo ani opravný prostředek třetí strany, který existuje nebo
je k dispozici mimo danou příslušnou legislativu.
11) ÚPLNÁ DOHODA: Toto licenční ujednání (včetně jakéhokoli jeho doplňku nebo dodatku, který je součástí
doprovodného balíku softwaru a/nebo hardwaru), společně s případnou omezenou zárukou, stejně jako jakékoli
jiné případné podmínky, představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností TomTom ve vztahu k softwaru
a/nebo hardwaru a podpůrným službám (jsou-li nějaké) a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou ústní či
písemnou komunikaci, návrhy a sdělení v souvislosti se softwarem nebo jakoukoli jinou záležitostí, na kterou se

toto licenční ujednání vztahuje. Pokud budou jakékoli plány či programy na podpůrné služby společnosti TomTom
(netýká se Omezené záruky) v rozporu s podmínkami tohoto licenčního ujednání, budou platit podmínky tohoto
licenčního ujednání. Bude-li jakékoli ustanovení tohoto licenčního ujednání neúčinné, neplatné, nevynutitelné
nebo protiprávní, ostatní ustanovení budou nadále plně platná a účinná.
12) PŘEKLADY: Rozhodující verzí tohoto licenčního ujednání je verze anglická. Jakýkoli překlad slouží pouze
jako pomůcka.
13) ROZHODNÉ PRÁVO: Toto licenční ujednání a jakékoli spory vzniklé v souvislosti s tímto licenčním
ujednáním nebo používáním softwaru a/nebo hardwaru či jinak podléhají nizozemskému právu. Dohoda OSN o
smlouvách pro mezinárodní prodej zboží z roku 1980 není tímto na toto licenční ujednání aplikovatelná. Veškeré
spory vzniklé na základě tohoto licenčního ujednání budou řešeny u soudů v Amsterdamu (Nizozemí), které
budou mít výhradní jurisdikci pro všechny takové spory.
Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně tohoto licenčního ujednání nebo budete-li chtít z jakéhokoli důvodu
kontaktovat společnost TomTom, navštivte internetové stránky společnosti TomTom na adrese
http://www.tomtom.com.

