WARUNKI LICENCJI UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO NA PRODUKTY MOTORYZACYJNE
Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („Umowa licencyjna (EULA)”) jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem a spółką
TomTom International B.V. („TomTom”). Użytkownik uznaje, że niniejsza Umowa licencyjna (EULA) jest wykonalna tak samo, jak każda
pisemna, negocjowana umowa podpisywana przez Użytkownika. Umowa licencyjna (EULA) odnosi się do korzystania przez użytkownika
z oprogramowania, usług oraz wszelkich innych materiałów TomTom udostępnianych użytkownikowi przez lub w imieniu TomTom (łącznie
„Usługi”).
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej umowy licencyjnej (EULA). Klikając przycisk „akceptuj” [„accept”] poniżej użytkownik wyraża
zgodę na wszystkie warunki umowy licencyjnej (EULA). Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszej licencji, nie udzielimy
licencji na usługi i użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług.
1) UDZIELENIE LICENCJI: W związku z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przestrzeganie warunków umowy licencyjnej (EULA),
TomTom niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznej, osobistej, nieprzekazywalnej licencji na korzystanie z usług do niekomercyjnych
celów prywatnych, z zastrzeżeniem warunków umowy licencyjnej (EULA) i wyłącznie w połączeniu z urządzeniem wbudowanym w pojeździe
użytkownika. Licencja ta nie obejmuje praw do uzyskania przyszłych nowszych wersji, aktualizacji lub dodatków do usług. Jeżeli jednak nowsze
wersje, aktualizacje lub dodatki do usług zostaną uzyskane, korzystanie z tych nowszych wersji lub aktualizacji będzie podlegało umowie
licencyjnej (EULA) z późniejszymi zmianami, chyba że do tych nowszych wersji, aktualizacji lub dodatków wydane zostaną nowe warunki,
które będą obowiązywać w takim przypadku.
2) OGRANICZENIA: użytkownik nie ma prawa do wypożyczania, użyczania, publicznej prezentacji, wykonania lub nadawania ani innego
rodzaju udostępniania usług. Poza zakresem dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik nie będzie kopiował lub modyfikował
usług ani żadnej ich części, ani nie dokona odtwarzania, dekompilacji lub dezasemblacji usług i nie zezwoli na to innym osobom.
W odniesieniu do usługi TomTom Places, użytkownik nie będzie: (i) modyfikować, przekształcać, edytować, łączyć lub w inny sposób zmieniać
wyników wyszukiwania z formatu lub kolejności, w których są one udostępniane użytkownikowi w ramach usługi TomTom Places, co dotyczy
też modyfikowania, przekształcania, edytowania lub innego rodzaju zmian znaków towarowych wyświetlanych jako część wyników
wyszukiwania; (ii) scalać, mieszać ani łączyć wyników wyszukiwania z wynikami innych usług wyszukiwania, w tym Google Local Search; (iii)
odsprzedawać, komercjalizować, sprzedawać ani w inny sposób uzyskiwać dochodu, bezpośrednio ani pośrednio, ani też zezwalać stronom
trzecim na uzyskiwanie dochodu z wyników wyszukiwania; (iv) podejmować działań, które mogłyby uniemożliwić, utrudnić, zniekształcić lub
w inny sposób zakłócić zdolność TomTom do wyliczenia dochodu z reklam uzyskiwanego z wyników wyszukiwania.
3) PRAWO WŁASNOŚCI: prawa autorskie i inne prawa intelektualne, przemysłowe i/lub własności do usług stanowią własność spółki TomTom
i/lub jej dostawców. TomTom udziela użytkownikowi zgody na korzystanie z usług wyłącznie w zgodzie z warunkami niniejszej umowy
licencyjnej (EULA). Spółka TomTom zastrzega sobie wszelkie prawa nie udzielone wyraźnie w niniejszej umowie licencyjnej (EULA). W
stosownym zakresie użytkownik uznaje, iż nie ma prawa dostępu do usług w formie kodu źródłowego, formie odblokowanej, bądź z możliwością
dodawania komentarzy.
4) POUFNOŚĆ: użytkownik uznaje, że spółka TomTom opracowała usługi przy znacznym nakładzie czasu i funduszy oraz, że stanowią one
informacje poufne i tajemnicę handlową spółki TomTom i/lub stron trzecich. Użytkownik zgadza się dochować ścisłej poufności usług i nie
ujawniać ani nie udostępniać ich innym osobom.
5) LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE STRON TRZECICH: przy świadczeniu usług mogło być wykorzystane oprogramowanie stron
trzecich. Niezależnie od postanowień punktu 2, 3 i 4, korzystanie z niektórych materiałów stron trzecich zawartych w oprogramowaniu może
podlegać innym warunkom. Oficjalne informacje o prawach autorskich i właściwe warunki licencyjne kodów i algorytmów oprogramowania
stron trzecich można uzyskać na witrynie http://www.tomtom.com. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na warunki obowiązujące
w odniesieniu do oprogramowania stron trzecich.
6) OGRANICZONA GWARANCJA:
a) UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, IŻ USŁUG NIE OPRACOWANO W CELU SPEŁNIENIA INDYWIDUALNYCH
WYMOGÓW UŻYTKOWNIKA I TYM SAMYM TO UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA TAKIE SKONFIGUROWANIE ELEMENTÓW
I FUNKCJI USŁUG, ABY SPEŁNIAŁY ONE WYMOGI UŻYTKOWNIKA. TOMTOM NIE GWARANTUJE I NIE MOŻE
ZAGWARANTOWAĆ, ŻE USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEZAWODNIE I BEZ ZAKŁÓCEŃ. UŻYTKOWNIK POWINIEN
W SZCZEGÓLNOŚCI MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PODCZAS KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA W SYSTEMIE NAWIGACJI
MOGĄ WYSTĄPIĆ BŁĘDY W WYLICZENIACH SPOWODOWANE NA PRZYKŁAD MIEJSCOWYMI WARUNKAMI I/LUB
NIEKOMPLETNYMI DANYMI. TOMTOM NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGI WSPÓŁDZIAŁAJĄ Z INNYM SYSTEMEM,
URZĄDZENIEM LUB PRODUKTEM (NP. OPROGRAMOWANIEM LUB SPRZĘTEM). .
b) W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, SPÓŁKA TOMTOM
I JEJ DOSTAWCY ŚWIADCZĄ USŁUGI „W AKTUALNYM STANIE I ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I NINIEJSZYM WYKLUCZAJĄ
WSZYSTKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE
(EWENTUALNE) DOROZUMIANE GWARANCJE, OBOWIĄZKI LUB WARUNKI DOTYCZĄCE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BĄDŹ NIEZAWODNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB
KOMPLETNOŚCI ODPOWIEDZI, WYNIKÓW, W ODNIESIENIU DO USŁUG, A TAKŻE ZAPEWNIENIA LUB NIEZAPEWNIENIA
WSPARCIA LUB INNYCH USŁUG, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA I POWIĄZANYCH TREŚCI POPRZEZ USŁUGI LUB
W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z KORZYSTANIA USŁUG. PONADTO NIE ISTNIEJE GWARANCJA LUB WARUNEK
NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, NIEZAKŁÓCONEGO POSIADANIA LUB BRAKU NARUSZENIA W ODNIESIENIU DO
USŁUG.

. c) TOMTOM PRZYPOMINA UŻYTKOWNIKOWI, ŻE PRZESTRZEGANIE ZASAD I PRZEPISÓW DROGOWYCH (NP. STOSOWANIE
OBOWIĄZKOWYCH I/LUB ROZSĄDNYCH I ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, NALEŻYTEJ I OGÓLNIE
OCZEKIWANEJ STARANNOŚCI I UWAGI W DANEJ SYTUACJI ORAZ SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI I UWAGI ZWIĄZANEJ
Z KORZYSTANIEM Z USŁUG) PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG STANOWI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
UŻYTKOWNIKA. TOMTOM NIE PONOSI (I NINIEJSZYM W SPOSÓB WYRAŹNY WYKLUCZA) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG W POJEŹDZIE MECHANICZNYM.
7) OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
a) Ani spółka TomTom, ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności (na podstawie odpowiedzialności kontraktowej, zaniedbania ani na
żadnej innej podstawie) wobec użytkownika ani stron trzecich: (i) z tytułu braku możliwości korzystania ze sprzętu stron trzecich lub dostępu do
danych, utraty lub uszkodzenia danych, strat w działalności, utraty zysków, utraty przychodów i oczekiwanych oszczędności, zakłócenia
działalności lub podobnych zdarzeń (bez względu na to czy dana strata lub szkoda są bezpośrednie czy pośrednie); lub (ii) za wszelkie pośrednie,
przypadkowe, wtórne straty lub szkody dowolnego rodzaju, w każdym przypadku, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z usług,
nawet jeżeli spółka TomTom została poinformowana o możliwości wystąpienia danej straty lub szkody.
b) Niezależnie od szkód, jakie użytkownik może ponieść z dowolnego powodu (w szczególności wszelkie szkody wymienione w niniejszym
dokumencie i wszystkie bezpośrednie i ogólne szkody wynikające z odpowiedzialności kontraktowej czy mające inną podstawę), całość
odpowiedzialności TomTom oraz jej dostawców wynikająca z niniejszej umowy licencyjnej (EULA) lub z nią związana jest ograniczona do
kwoty faktycznie zapłaconej przez użytkownika za usługi w okresie sześciu miesięcy przed roszczeniem lub szeregiem powiązanych roszczeń.
c) Niezależnie od postanowień podpunktów 7(a) i (b) oraz wszelkich innych postanowień umowy licencyjnej (EULA), nie istnieje ograniczenie
odpowiedzialności TomTom za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania, umyślnego lub rażąco niedbałego przewinienia, oszustwa
lub rozmyślnego wprowadzenia w błąd, bądź w związku z odpowiedzialnością z innego tytułu, która nie może zostać wyłączona zgodnie
z obowiązującym prawem.
8) ROZWIĄZANIE: z zastrzeżeniem wszelkich innych praw, TomTom może rozwiązać umowę licencyjną (EULA) ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli użytkownik nie będzie przestrzegał któregokolwiek z jej warunków. Postanowienia umowy, które z uwagi na swój
charakter obowiązują po rozwiązaniu, pozostaną w mocy po rozwiązaniu umowy licencyjnej (EULA). TomTom zastrzega sobie prawo do
zakończenia zapewniania aktualizacji, nowych wersji i dodatków do usług dostarczanych lub udostępnianych użytkownikowi poprzez
korzystanie z usług.
9) ŁĄCZA DO SERWISÓW STRON TRZECICH: TomTom i inne strony trzecie zaangażowane w udostępnianie usług na rzecz użytkownika
(„strony trzecie”) nie ponoszą odpowiedzialności za treści serwisów lub usług stron trzecich, łącza w serwisach lub w usługach stron trzecich, ani
zmiany lub aktualizacje serwisów lub usług stron trzecich świadczonych w ramach usług lub w inny sposób. TomTom (oraz, w stosownych
przypadkach, każda ze stron trzecich) udostępnia łącza i umożliwia dostęp do serwisów i usług stron trzecich na rzecz użytkownika tylko dla
wygody, a udostępnienie jakiegokolwiek łącza lub możliwości dostępu nie sugeruje udzielenia poparcia dla danego serwisu lub usługi strony
trzeciej przez TomTom lub strony trzecie. Użytkownik decyduje o sposobie korzystania z łączy lub serwisów stron trzecich i ponosi ryzyko z tym
związane. Użytkownik nie będzie korzystał z nich w sposób niezgodny z prawem lub w celu dokonania oszustwa.
10) PRAWA STRON TRZECICH: na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących praw stron trzecich osoba niebędąca stroną umowy
licencyjnej (EULA) nie posiada żadnych praw do powołania się na którykolwiek warunek umowy licencyjnej (EULA) ani jego wykonania,
jednakże nie ma to wpływu na prawa lub środki prawne przysługujące stronom trzecim na podstawie innej niż obowiązujące przepisy.
11) CAŁOŚĆ UMOWY: Umowa licencyjna (EULA) (w tym wszystkie załączniki lub aneksy do niej, które mogą być przedstawione z usługami
oraz wszelkie inne warunki, jeżeli dotyczy), stanowi całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a TomTom w odniesieniu do usług
i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecnie istniejące, ustne lub pisemne, komunikaty, oferty i oświadczenia w odniesieniu do Usług lub
innego przedmiotu objętego umową licencyjną (EULA). W zakresie, w jakim warunki jakiejkolwiek polityki TomTom są sprzeczne z umową
licencyjną (EULA), warunki umowy licencyjnej (EULA) są nadrzędne. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy licencyjnej (EULA) zostanie
uznane za nieskuteczne, nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w pełni obowiązujące
i wykonalne.
12) TŁUMACZENIA: wersją nadrzędną umowy licencyjnej (EULA) jest wersja w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia udostępniane są
wyłącznie dla wygody.
13) PRAWO WŁAŚCIWE: umowa licencyjna (EULA) oraz wszelkie spory wynikające z niej lub w związku z nią (w tym wszelkie roszczenia
lub spory niezwiązane ze zobowiązaniami kontraktowymi) podlegają prawu holenderskiemu. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym wyłączone w odniesieniu do umowy licencyjnej (EULA). Wszystkie
spory wynikające z umowy licencyjnej (EULA) (w tym wszelkie roszczenia lub spory niezwiązane ze zobowiązaniami kontraktowymi) będą
rozstrzygane przez sądy w Amsterdamie (Holandia), które będą posiadać wyłączną właściwość w odniesieniu do tych sporów.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących umowy licencyjnej (EULA) lub w celu kontaktu ze półką TomTom w dowolnej sprawie, należy
skorzystać z serwisu internetowego TomTom pod adresem http://www.tomtom.com.

