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Rozsah pôsobnosti

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na:
i. akúkoľvek objednávku, nákup alebo inú formu obstarania:
–
–

ii.
iii.

váš účet a jeho vytvorenie, a
použitie alebo prístup k:
–
–

iv.

výrobky a služby poskytované priamo cez TomTom, a
aplikácie poskytované cez predajcu, a

všetky produkty, služby, aplikácie a dáta poskytované inými užívateľmi a
zabudovaným zariadeniam, s výnimkou prípadu, kedy sa uplatňujú zmluvné
podmienky od predajcu alebo výrobcu takýchto vstavaných zariadení, ktorý
vystupuje ako tretia strana, a

nahrávanie, používanie alebo prístup k vašim užívateľským dátam.

(i) Predložením akejkoľvek objednávky, nákupom alebo inou formou obstarania
výrobku, služby alebo aplikácie, (ii) používaním alebo prístupom k akejkoľvek
platforme, službe alebo aplikácii a (iii) vytvorením účtu súhlasíte a zaväzujete sa
dodržiavať tieto zmluvné podmienky a všetky ich zmeny a dodatky.
Zoznam definícií používaných v týchto zmluvných podmienkach nájdete na konci
tohto dokumentu.
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Vaša objednávka priamo cez TomTom

2.1 Ako si objednať
Spoločnosť TomTom ponúka výrobky a služby cez webové stránky TomTom,
platformy a, aplikácie. Tieto výrobky a služby môžu zahŕňať alebo pozostávať zo
sortimentu spoločnosti TomTom a tovaru tretích strán.
Ak si chcete výrobok alebo službu objednať, nakúpiť alebo akoukoľvek inou formou
obstarať priamo od spoločnosti TomTom, môžete odoslať objednávku cez platformu,
webové stránky TomTom alebo aplikáciu.
Každá odoslaná objednávka podlieha schváleniu spoločnosti TomTom. Zmluva je
uzavretá po akceptácii zo strany spoločnosti TomTom formou potvrdenia
objednávky. TomTom si vyhradzuje právo zamietnuť akékoľvek objednávky, či už v
plnom rozsahu alebo čiastočne, alebo uplatniť maximálnu výšku hodnoty
objednávky. Všetky objednávky výrobkov sú viazané na skladovú dostupnosť.

2.2 Cena a platobné podmienky
Niektoré výrobky a služby podliehajú úhrade. Ceny za výrobky a služby uvedené na
webových stránkach TomTom a aplikáciách sú vrátane DPH, štandardných
prepravných nákladov a manipulačných poplatkov (ak sa uplatňujú). Vo Vašej
zodpovednosti sú všetky miestne dane z predaja, ostatné dane a štátne odvody
súvisiace s objednávkou, ak sa uplatňujú. Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť (vzťahuje
sa na ne klauzula „Časové obmedzenie a zmena“ v časti „Práva TomTom“ v kapitole
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„Používanie“ týchto zmluvných podmienok), ale nebudú mať vplyv na objednávky
výrobkov alebo služieb realizované pred dátumom tejto zmeny.
Niektoré služby sú poskytované zdarma. TomTom si vyhradzuje právo kedykoľvek
upustiť alebo zrušiť poskytovanie takýchto bezplatných služieb. TomTom vás bude
informovať o službách, ktoré sa budú v budúcnosti poskytovať za poplatok. V
takomto prípade sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať vo využívaní týchto
služieb za poplatok alebo ukončiť využívanie tejto služby.
Všetky objednávky musia byť zaplatené cez platobné služby, ktoré poskytuje
TomTom. Aby ste mohli odoslať objednávku a využiť tieto platobné služby, musíte
uviesť bližšie údaje o vašej preferovanej platobnej metóde, fakturačnú a dodaciu
adresu (ak sa uplatňuje) alebo akékoľvek iné bližšie údaje potrebné na dokončenie
objednávky.
Ak by z akéhokoľvek dôvodu zlyhalo zhromažďovanie údajov prostredníctvom tejto
platobnej služby, TomTom Vám poštou zašle faktúru na čiastku, ktorú musíte
uhradiť šekom, poštovou poukážkou alebo kreditnou kartou do 15 dní od dátumu
vystavenia faktúry.

2.3 Dodanie a riziko straty
Cieľom TomTom je dodávať výrobky do 30 dní od potvrdenia objednávky. Ak je
objednaných viac výrobkov, TomTom si vyhradzuje právo doručiť každý výrobok
samostatne. TomTom sa snaží sprístupniť služby do 24 hodín od potvrdenia
objednávky.
Výrobok bude dodaný na Vašu dodaciu adresu. Službu si budete môcť stiahnuť alebo
Vám bude dodaná a/alebo k dispozícii elektronicky. Riziko straty alebo poškodenia
výrobku prechádza na vás v okamihu doručenia výrobku vašej osobe. Riziko straty
alebo poškodenia služby prechádza na vás v okamihu, odkedy máte službu k
dispozícii alebo odkedy vám bola doručená elektronicky.
Ak výrobok neprevezmete, TomTom si vyhradzuje právo účtovať vám primerané
náklady za skladovanie výrobku až do okamihu, kedy môže byť realizovaná dodávka.
Ak by nedošlo k dodaniu z akéhokoľvek dôvodu mimo kontroly TomTom, spoločnosť
TomTom si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu a vrátiť všetky zaplatené peniaze.
Ak vám TomTom omylom doručí výrobok alebo omylom doručí a/alebo sprístupní
služby, obráťte sa, prosím, na spoločnosť TomTom, aby ste dostali ďalšie pokyny na
ich vrátenie (pošlite e-mail prostredníctvom stránky
http://www.tomtom.com/support).
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Vaše práva na zrušenie objednávky

Kúpnu zmluvu na výrobky zakúpené prostredníctvom TomTom máte právo zrušiť z
akéhokoľvek dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia výrobkov na vašu dodaciu adresu.
TomTom vráti už zaplatenú kúpu cenu a pôvodné náklady na dodanie (s výnimkou
dodatočných nákladov vyplývajúcich z inej voľby spôsobu dodania než je najlacnejší
spôsob štandardného dodania, ktorý ponúkame, alebo v prípade, ak bolo
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objednaných viacero výrobkov a nebudú vrátené všetky zakúpené výrobky). TomTom
bude peniaze vracať rovnakou platobnou metódou, akú ste použili pri počiatočnej
transakcii, pokiaľ ste výhradne neschválili iný spôsob vrátenia.
Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte svoje rozhodnutie oznámiť
spoločnosti TomTom do 14 dní od dodania, a to prostredníctvom e-mailu cez stránku
http://www.tomtom.com/support, aby ste získali autorizačné číslo na vrátenie
objednávky. Môžete použiť formulár o odstúpení od zmluvy
[www.tomtom.com/support]. Následne by ste mali bez zbytočného odkladu výrobok
vrátiť, nezaťažený žiadnymi nárokmi, záložným právom ani inými právami, na adresu
uvedenú na poštovom štítku, ktorí ste dostali, keď ste získali autorizačné číslo na
vrátenie objednávky.
Ak sa rozhodnete zrušiť kúpnu zmluvu a vrátiť výrobok spoločnosti TomTom, budete
zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty výrobku v dôsledku nesprávnej
manipulácie, ktorá je nevyhnutná na stanovenie povahy, vlastností a funkčnosti
výrobku.
Súhlasíte s tým, že TomTom vám môže účtovať akékoľvek prepravné alebo poštové
náklady, ktoré priamo vznikli v súvislosti s vrátením výrobku.
V prípade služieb získaných prostredníctvom TomTom súhlasíte s tým, že
vykonávanie služieb zo strany TomTom začne okamžite alebo čo najskôr po
potvrdení vašej objednávky zo strany TomTom a že bezprostredne po vykonávaní
upustíte od zrušenia.
V prípade aplikácií získaných prostredníctvom TomTom alebo predajcu súhlasíte s
tým, že využívanie aplikácií, ktoré ste získali, začne okamžite, alebo čo najskôr
potom, ako ste si aplikáciu stiahli a že bezprostredne po využívaní upustíte od
zrušenia.
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prístup k vášmu účtu a vašim povoleniam

4.1 Váš účet: registrácia a správa
Môže sa od vás požadovať vytvorenie účtu a následné prihlásenie sa do príslušnej
platformy, aby ste mohli:
i. objednávať výrobky a služby;
ii. alebo používanie služieb, aplikácií alebo dát poskytovaných inými užívateľmi
(či už získaným priamo prostredníctvom spoločnosti TomTom alebo predajcu)
a
iii. načítavať alebo sťahovať užívateľské dáta alebo dáta poskytované inými
užívateľmi
Bez ohľadu na vaše právo použiť pri vytvorení účtu pseudonym („alias“ alebo
„prezývku“), súhlasíte s poskytnutím správnych údajov o vašej osobe pri registrácii.
Udržiavajte, prosím, vaše údaje na účte aktuálne a v prípade akýchkoľvek súvisiacich
zmien ich bezodkladne opravte.
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Služby, aplikácie a dáta poskytované inými užívateľmi sú určené výhradne
užívateľom, ktorí majú minimálne osemnásť (18) rokov. Vyhlasujete a zaručujete, že
máte 18 alebo viac rokov. Nevytvárajte účet ako iná osoba, skupina alebo subjekt bez
súhlasu tejto strany, ani svoj účet alebo profil nepredávajte ani neprevádzajte.
Ste zodpovední za akúkoľvek činnosť, ku ktorej dochádza na vašom účte alebo
prostredníctvom neho. Ste zodpovední za svoje vlastné užívateľské meno a aktivity,
ktoré sú s tým spojené. TomTom nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vyplývajú z
neoprávneného používania vášho účtu, či už s vašim vedomím alebo bez neho.
V prípade, ak viete o akomkoľvek prístupe k službám, aplikáciám, užívateľským
dátam alebo dátam poskytovaným inými užívateľmi alebo o ich používaní tretími
stranami v rámci vášho účtu, ktoré ste na to neoprávnili alebo o akomkoľvek
možnom porušení bezpečnosti, musíte to okamžite oznámiť spoločnosti TomTom.

4.2 Predplatné
Služby je možné poskytovať na jednotlivej báze alebo na báze predplatného. Ak máte
predplatné, služby vám budú poskytované buď pravidelne alebo nepretržite.
Predplatné sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa so spoločnosťou TomTom
nedohodnete na pevne stanovenej lehote.

4.3 Ukončenie vášho účtu a/alebo predplatného
V prípade, že si želáte ukončiť váš účet a/alebo predplatné, obráťte sa na TomTom
prostredníctvom stránky http://tomtom.com/support a vyberte možnosť
„kontaktujte nás“, dodržte pritom 30 dňovú výpovednú lehotu.
TomTom môže tiež ukončiť váš účet a/alebo predplatné z neuvedených dôvodov (a
bez ohľadu na jeho práva ukončenia uvedené v kapitole „Ukončenie a obmedzenia v
prípade porušenia zmluvných podmienok z vašej strany“). TomTom sa vás bude
snažiť čo najviac informovať o akomkoľvek hroziacom ukončení, v každom prípade
vám to však oznámi najmenej tridsať (30) dní pred skutočným zrušením vášho účtu.
V prípade ukončenia vášho účtu a/alebo predplatného, musíte zničiť všetky kópie
obsahu TomTom a všetky jeho súčasti.
Po ukončení vášho účtu už nebudete mať prístup k žiadnym údajom vrátane
užívateľských dát. Je vašou vlastnou zodpovednosťou, aby ste pred ukončením
presunuli všetky užívateľské dáta, ktoré si chcete ponechať.
Ak je vaše predplatné stanovené na pevnú dobu, automaticky sa skončí po uplynutí
tejto doby.
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5

Vaše používanie

5.1

Vaše práva na používanie

5.1.1 Služby a aplikácie
TomTom vám udeľuje súhlas na prístup a využívanie služieb a aplikácií získaných
priamo prostredníctvom TomTom alebo prostredníctvom predajcu v súlade s týmito
zmluvnými podmienkami. V prípade, že je potrebné službu a/alebo aplikáciu
zakúpiť, súhlas na prístup a využívanie platených služieb a/alebo aplikácií vám bude
udelený až po dokončení nákupu.
5.1.2 Obsah TomTom
Služby a aplikácie budú zahŕňať obsah TomTom. Bola vám udelená licencia na
používanie obsahu TomTom, ktorá vám bola poskytnutá ako súčasť výrobku, služby
alebo aplikácie alebo prostredníctvom nich, za podmienok uvedených v tomto
článku.
Táto licencia nie je výhradná a je neprenosná. Táto licencia nezahŕňa žiadne právo na
získanie budúcich upgradov, aktualizácií, doplnkov alebo akejkoľvek podpory alebo
technickej pomoci týkajúcich sa služieb, aplikácií alebo obsahu TomTom, pokiaľ
TomTom výslovne neuviedol, že ich získanie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku,
služby alebo aplikácie.
Ak boli k službe, aplikácii alebo obsahu TomTom získané upgrady, aktualizácie alebo
doplnky, ich použitie sa bude riadiť týmito zmluvnými podmienkami alebo inými
zmluvnými podmienkami a môžu podliehať dodatočným poplatkom, ktoré vám budú
oznámené a ktoré vyžadujú váš súhlas ešte predtým, ako vám TomTom dodá
príslušné upgrady, aktualizácie alebo doplnky.
Okrem toho sa najmä na mapy TomTom (jedna zo služieb TomTom) uplatňuje
nasledovné:
i. čo sa týka údajov o Číne: Súhlasíte s tým, že akákoľvek služba, ktorá obsahuje
údaje o Číne, môže podliehať dodatočným zmluvným podmienkam, ktoré vám
budú poskytnuté, keď ich bude mať TomTom k dispozícii. Údaje o Číne nesmú
byť vyvážané z Číny.
ii. čo sa týka údajov o Indii: Súhlasíte s tým, že akákoľvek služba, ktorá obsahuje
údaje o Indii, môže podliehať dodatočným zmluvným podmienkam, ktoré vám
budú poskytnuté, keď ich bude mať TomTom k dispozícii.
iii. čo sa týka údajov o Južnej Kórey: Súhlasíte s tým, že akákoľvek služba, ktorá
obsahuje údaje o Južnej Kórey, môže podliehať dodatočným zmluvným
podmienkam, ktoré vám budú poskytnuté, keď ich bude mať TomTom k
dispozícii. Údaje o Kórey nesmú byť vyvážené z Južnej Kórey.
5.1.3 Užívateľské dáta a dáta poskytované inými užívateľmi
TomTom vám udeľuje povolenie i) načítavať, používať a upravovať užívateľské dáta a
ii) načítavať a používať dáta poskytované inými užívateľmi, všetko v súlade s týmito
zmluvnými podmienkami.
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Nahraním akýchkoľvek užívateľských dát si ponechávate všetky práva, ktoré môžete
v súvislosti s týmito dátami mať.
Nahraním vašich dát poskytovaných inými užívateľmi si ponechávate všetky práva,
ktoré môžete mať v súvislosti s týmto obsahom, týmto však udeľujete spoločnosti
TomTom celosvetovú, trvalú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú, prevoditeľnú
licenciu na používanie, nahrávanie, úpravu, distribúciu, sublicencovanie, spätné
dešifrovanie, dekompiláciu alebo rozobratie a zobrazenie týchto dát poskytovaných
inými užívateľmi alebo odkazov na ne, a to v akejkoľvek forme a akýmikoľvek
prostriedkami.
Ak si myslíte, že vaše dielo bolo nesprávne skopírované a zverejnené v službách,
aplikáciách alebo na webových stránkach TomTom do tej miery, že predstavuje
porušenie zmluvy, poskytnite nám prosím nasledovné údaje: (i) meno, adresu,
telefónne číslo, e-mailovú adresu a elektronický alebo fyzický podpis vlastníka
autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v jej mene; (ii) opis diela chráneného
autorským právom, na porušenie ktorého upozorňujete; (3) popis miesta, kde sa v
službách, aplikáciách alebo na webových stránkach TomTom nachádza porušujúci
materiál, na ktorý upozorňujete; (iii) písomné vyhlásenie, že sa v dobrej viere
domnievate, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho
zástupcom ani zákonom; a (5) vaše vyhlásenie, urobené pod trestom krivej prísahy,
že sú vyššie uvedené informácie vo vašom upozornení presné a že ste vlastníkom
autorských práv alebo oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv. Tieto
požiadavky musia byť dodržané, aby spoločnosti TomTom poskytli dostatočný
právny dôkaz o porušení. Sťažnosti na porušenie autorských práv pošlite na adresu:
illegalproduct@tomtom.com.
S ohľadom na dáta poskytované inými užívateľmi vám TomTom udeľuje právo
používať a upravovať tieto dáta v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

5.2 Vaše užívateľské zodpovednosti a povinnosti
5.2.1 Vaše vlastníctvo užívateľských dát a dát poskytovaných inými
užívateľmi
TomTom si neuplatňuje žiadny nárok na užívateľské dáta alebo dáta poskytované
inými užívateľmi. Potvrdzujete a zaručujete, že vlastníte alebo máte potrebné
licencie, práva, súhlasy a povolenia na načítanie užívateľských dát a dát
poskytovaných inými užívateľmi a TomTom udeľujete všetky práva udelené v týchto
zmluvných podmienkach vrátane práva udeliť ostatným používateľom služieb,
aplikácií a webových stránok TomTom povolenie používať, upravovať a načítavať
vaše dáta poskytované inými užívateľmi v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.
5.2.2 Obmedzenie na zmenu výrobkov, služieb a aplikácií
Nesmiete a nemôžete umožniť inej osobe zmeniť, pozmeniť alebo upraviť výrobky,
služby a aplikácie ani ich časť (či už získané priamo cez TomTom alebo cez predajcu),
analyzovať ich formou spätného dešifrovania, dekompilovať alebo rozoberať výrobky,
služby a aplikácie, odvodiť z nich iné výrobky alebo obísť dešifrovanie alebo umožniť
tretím stranám, aby tak urobili, v rozpore s tým, čo povoľujú platné právne predpisy
alebo čo je výslovne povolené akoukoľvek technológiou alebo spôsobom, ktorú dáva
TomTom k dispozícii prostredníctvom výrobkov, služieb a aplikácii.
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5.2.3 Nahlasovanie a zdržanie sa zneužitia
Dovoľujeme si vás upozorniť, že TomTom nepreberá žiadnu zodpovednosť za
pravidelné monitorovanie niektorých služieb, aplikácií a dát poskytovaných inými
užívateľmi. Ak zistíte akékoľvek zneužitie služieb, aplikácií alebo dát poskytovaných
inými užívateľmi iným užívateľom, nahláste toto zneužitie spoločnosti TomTom
prostredníctvom podpory TomTom cez stránkuhttp://www.tomtom.com/support.
Vstupom do služieb a aplikácií alebo ich používaním, nahraním alebo používaním
užívateľských dát alebo dát poskytovaných inými užívateľmi súhlasíte s tým, že sa
zdržíte akéhokoľvek nesprávneho správania, ktoré môže zahŕňať, ale neobmedzuje sa
iba na nasledujúce:
i. Propagačné použitie a platby: použitie služieb a aplikácií alebo užívateľských
dát alebo dát poskytovaných inými užívateľmi na reklamné, propagačné,
marketingové alebo predajné účely, zverejnenie žiadosti alebo iného
komerčného obsahu akéhokoľvek druhu prostredníctvom služieb a aplikácií.
Súhlasíte tiež s tým, že sa zdržíte akéhokoľvek priameho alebo nepriameho
účtovania poplatkov tretej strane za používanie služieb a aplikácií alebo dát
poskytovaných inými užívateľmi, alebo prijímania platieb od tretích strán.
Ďalej súhlasíte s tým, že sa zdržíte framingu alebo mirroringu akýchkoľvek
služieb, aplikácií alebo dát poskytovaných inými užívateľmi;
ii. Elektronické útoky: prijatie akéhokoľvek opatrenia v rámci služieb a aplikácií
určeného
na
obchádzanie,
rušenie,
porušovanie,
poškodzovanie,
znemožňovanie, preťažovanie alebo obmedzovanie funkčnosti akéhokoľvek
softvéru alebo hardvéru, telekomunikačného zariadenia, (bezpečnostnej)
technológie, služieb a aplikácií. Súhlasíte s tým, že nebudete posielať
užívateľské dáta ani dáta poskytované inými užívateľmi, ktoré obsahujú
softvérové vírusy, programy alebo iný počítačový kód. Ďalej súhlasíte s tým, že
nebude nahrávať užívateľská dáta alebo dáta poskytované inými užívateľmi,
ktoré by mohli obsahovať odosielanie alebo iné sprístupnenie akéhokoľvek
materiálu, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, červy, časované bomby alebo
iný podobný softvér, ktorý môže poškodiť činnosť serverov, počítačov alebo
sietí spoločnosti TomTom alebo účet, počítače, siete alebo produkty
používateľa. Súhlasíte s tým, že sa zdržíte používania alebo spúšťania
akýchkoľvek automatizovaných systémov vrátane, ale neobmedzujúc sa na
„robotov“ a „spiderov“, ktoré majú prístup k službám a aplikáciám takým
spôsobom, ktorý odosiela viac správ alebo požiadaviek na servery TomTom,
než môže ktorýkoľvek pravidelný, súkromný užívateľ služieb a aplikácií
primerane očakávať, že bude vytvorených v podobnom časovom období pri
používaní bežného systému. Súhlasíte tiež s tým, že sa zdržíte získavať prístup
k účtom, počítačom alebo sieťam iného používateľa alebo ich narušiť bez
riadneho oprávnenia;
iii. Odosielanie nevyžiadanej alebo obťažujúcej pošty: odosielanie akýchkoľvek
dát poskytovaných inými užívateľmi, ktoré obsahujú prenos „nepotrebnej
pošty,“ „reťazových mailov“ alebo nevyžiadaných hromadných mailov, alebo
„spamov“;
iv. Návrh zapojenia spoločnosti TomTom: zobrazenie dát poskytovaných inými
užívateľmi takým spôsobom, ktorý predpokladá partnerstvo alebo vzťah,
sponzorstvo alebo schválenie dát poskytovaných inými užívateľmi zo strany
spoločnosti TomTom, ktorý je zavádzajúci, urážlivý, nezákonný, škodlivý,
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v.
vi.

vii.

viii.

neúprimný, hanlivý, ohováračský, obscénny, vulgárny, nenávistný, ktorý
porušuje práva tretej strany, je inak nezákonný alebo poškodzuje duševné
vlastnícke práva spoločnosti TomTom;
Zavádzanie: načítanie dát poskytovaných inými užívateľmi, ktoré propagujú
informácie, o ktorých viete, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce;
Poškodenie, porušenie zákonov alebo práv iných osôb: zverejňovanie
akýchkoľvek dát poskytovaných inými užívateľmi, ktoré zasahujú alebo
poškodzujú práva akejkoľvek inej osoby vrátane autorských práv, ochranných
známok, patentov, obchodného tajomstva, ochrany súkromia, zverejňovania
alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že
nebudete posielať akékoľvek dáta poskytované inými užívateľmi, prijímať
akékoľvek opatrenia alebo využívať služby a aplikácie spôsobom, ktorý
porušuje akýkoľvek zákon alebo propaguje nelegálne činnosti. Súhlasíte s tým,
že nebudete, ani priamo ani prostredníctvom odkazu, zverejňovať obsah, ktorý
je nezákonný, urážlivý, hanlivý, znevažujúci, porušujúci, poburujúci, klamný,
nepresný, zavádzajúci, zlomyseľný, podvodný, nepravdivý, neslušný, škodlivý,
obťažujúci, zastrašujúci, ohrozujúci, nenávistný, hrubý, vulgárny, obscénny,
pornografický, násilný, sexuálne explicitný, narušujúci súkromie,
zverejňovanie, duševné vlastníctvo, vlastnícke alebo zmluvné práva, útočí na
sexuálny, rasový, kultúrny alebo etnický kontext, poškodzuje alebo ohrozuje
bezpečnosť iných, používa alebo zverejňuje osobné údaje (vrátane telefónnych
čísiel, domácej alebo e-mailovej adresy, mien alebo priezvisk), fotografie alebo
iné obrázky od iných používateľov alebo týkajúce sa iných používateľov alebo
tretích strán bez ich výslovného súhlasu, alebo inak sporný obsah;
Zhromažďovanie alebo zverejňovanie údajov: majte prehľad o tom, aké
osobné údaje zdieľate. Zdržíte sa získavania alebo pokusu získať údaje
prostredníctvom akejkoľvek služby, aplikácie alebo dát poskytovaných inými
užívateľmi s výnimkou prípadu, ak chce spoločnosť TomTom takého údaje
poskytnúť alebo vám ich dá k dispozícii. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete
nahrávať akékoľvek dáta poskytované inými užívateľmi, ktoré obsahujú
obmedzený alebo heslom chránený prístup k stránkam, skrytým stránkam
alebo obrázkom;
Akékoľvek iné nezákonné alebo nežiaduce použitie: používanie služieb,
aplikácií a dát poskytovaných inými užívateľmi nezákonným spôsobom alebo
v rozpore s ktoroukoľvek z týchto zmluvných podmienok. Ďalej súhlasíte s
tým, že sa zdržíte porušovania akéhokoľvek kódexu správania alebo iných
predpisov, ktoré sa môžu uplatňovať na služby, aplikácie alebo dáta
poskytované inými užívateľmi.

5.2.4 Zrieknutie sa zásahu užívateľa
Nesiete výlučnú zodpovednosť za všetku interakciu s inými osobami, či už online
alebo osobne. TomTom nezodpovedá ani neručí za akékoľvek straty alebo
poškodenia vyplývajúce z akejkoľvek interakcie s inými užívateľmi, osobami, ktoré
stretávate prostredníctvom služieb a aplikácií, alebo osobami, ktoré vás nájdu na
základe informácií zverejnených na službách a aplikáciách alebo prostredníctvom
služieb a aplikácií. Súhlasíte s tým, že vo všetkých interakciách s ostatnými
užívateľmi v službách a aplikáciách príjmete primerané opatrenia a pred
zoznámením sa s inou osobou vykonáte akékoľvek potrebné zisťovanie. Spoločnosť
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TomTom nie je povinná zúčastniť sa na sporoch iných používateľov, no na základe
vlastného usúdenia to môže urobiť.
5.2.5 Zrieknutie sa statusu amatérskeho športovca
Ste zodpovední za to, že vaše používanie alebo účasť na službách a aplikáciách
neovplyvní vašu spôsobilosť amatérskeho športovca. O pravidlách, ktoré sa na vás
vzťahujú, sa poraďte so svojou asociáciou amatérskych športovcov. TomTom
nezodpovedá ani neručí za vaše používanie služieb a aplikácií, ktoré je výsledkom
vašej nespôsobilosti amatérskeho športovca.
5.2.6 Zrieknutie sa oznámenia o fyzickej aktivite
Služby a aplikácie môžu obsahovať funkcie, ktoré podporujú fyzickú aktivitu. Zvážte
súvisiace riziká a pred zapojením sa do akejkoľvek fyzickej aktivity alebo používaním
výrobkov alebo služieb TomTom sa poraďte so svojim lekárom. TomTom
nezodpovedá ani neručí za prípadné poranenia alebo ujmy, ktoré môžete utrpieť a
ktoré sú výsledkom vášho používania alebo nespôsobilosti používať funkcie
výrobkov, služieb a aplikácií.

5.3 Práva spoločnosti TomTom
5.3.1 Komunikácia a informácie
Vytvorením účtu súhlasíte s tým, že spoločnosť TomTom môže s vami komunikovať
prostredníctvom elektronických prostriedkov a že niektoré informácie o vašom
používaní služieb a aplikácií, užívateľských dát alebo dát poskytovaných inými
užívateľmi môžu byť s nami zdieľané.
5.3.2 Ukončenie a zmena
Spoločnosť TomTom si vyhradzuje právo, s predchádzajúcim oznámením alebo bez
neho, prerušiť, obmedziť, pozmeniť, aktualizovať, inovovať a doplniť služby, aplikácie
a dáta poskytované inými užívateľmi, ktoré vám boli poskytnuté alebo dané k
dispozícii požívaním produktu, služieb a aplikácií (či už získaných priamo
prostredníctvom spoločnosti TomTom alebo prostredníctvom predajcu), pokiaľ
poskytovanie týchto aktualizácií, inovácií alebo doplnkov nie je neoddeliteľnou
súčasťou produktu, služieb a aplikácií, ako uvádza spoločnosť TomTom v čase
predaja.
TomTom si vyhradzuje právo zmeniť ceny za služby (buď na jednorazovej báze alebo
na báze predplatného) a aplikácie za podmienky, že vám to v primeranej lehote
vopred oznámi (prostredníctvom e-mailu, webových stránok TomTom, služieb,
aplikácií alebo iným spôsobom). Ak bude mať takáto zmena za následok vyššie ceny
alebo vás znevýhodní iným spôsobom (nie však v prípade, ak sú vyššie ceny
dôsledkom vyšších štátnych odvodov alebo daní), môžete ukončiť svoje predplatné
ešte pred dátumom, kedy tieto zmeny nadobudnú účinnosť, a to zaslaním e-mailu cez
stránku http://www.tomtom.com/support.
5.3.3 Užívateľské dáta a dáta poskytované inými užívateľmi
Spoločnosť TomTom môže, podľa svojho uváženia, zbierať a spracovávať štatistické
údaje týkajúce sa užívateľských dát a dát poskytovaných inými užívateľmi za účelom
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zlepšenia svojich produktov, služieb alebo aplikácií za predpokladu, že od vás získala
váš nevyhnutný súhlas.
Čo sa týka užívateľských dát, v prípade, že nahráte takéto dáta, udeľujete spoločnosti
TomTom celosvetovú, trvalú, neodvolateľnú a bezplatnú licenciu na používanie a
rozmnožovanie takýchto užívateľských dát pre vlastné použitie spoločnosti TomTom,
bez toho, aby boli užívateľské dáta zobrazené ktorejkoľvek tretej strane bez vášho
súhlasu, a to do tej miery, že toto použitie je pre TomTom nevyhnutné na to, aby vám
mohol poskytnúť objednaný výrobok a/alebo požadovanú službu.
S ohľadom na dáta poskytované inými užívateľmi týmto udeľujete TomTom právo
udeliť iným užívateľom povolenie používať, upravovať a nahrávať akékoľvek dáta
poskytované inými užívateľmi, ktoré môžete nahrať prostredníctvom služieb a
aplikácií v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.
TomTom môže používať tieto informácie ako uzná za vhodné, kdekoľvek na svete,
bez povinnosti finančného vyrovnania a bez morálnych práv, práv duševného
vlastníctva a/alebo iných vlastníckych práv k týmto informáciám.
Pri oznámení, že akékoľvek dáta poskytované inými užívateľmi môžu porušovať
akúkoľvek časť týchto zmluvných podmienok alebo porušovať práva akejkoľvek inej
tretej strany, spoločnosť TomTom môže takéto dáta poskytované inými užívateľmi
odstrániť bez predchádzajúceho oznámenia. Za nahranie takýchto dát poskytovaných
inými užívateľmi môže spoločnosť TomTom ukončiť váš prístup k službám a
aplikáciám a ich používaniu.

6

Ukončenie a obmedzenia v prípade porušenia
zmluvy z vašej strany

Spoločnosť TomTom si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia bez toho,
aby boli dotknuté iné práva, okamžite, bez požadovaného oznámenia o predvolenom
nastavení a bez zodpovednosti voči vám alebo ktorejkoľvek inej osobe, ukončiť váš
účet alebo vaše povolenia, zmazať váš profil a akékoľvek vaše užívateľské dáta alebo
dáta poskytované inými užívateľmi a obmedziť vaše používanie celého alebo
akejkoľvek časti vášho účtu, služieb a aplikácií, ak i) nedodržiavate alebo porušujete
akúkoľvek zásadnú podmienku týchto zmluvných podmienok, ii) výber úhrad za vaše
služby alebo povolenia zlyhal po druhom pokuse.
V takomto prípade musíte vrátiť alebo zničiť všetky kópie obsahu TomTom a všetky
jeho súčasti.
Po ukončení budú zároveň ukončené aj vaše licencie a práva, ktoré vám udelila
spoločnosť TomTom.
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7

Obmedzená záruka vášho výrobku

7.1

Obmedzená záruka

Spoločnosť TomTom poskytuje obmedzenú záruku na to, že produkt (získaný buď
priamo prostredníctvom spoločnosti TomTom alebo prostredníctvom predajcu) bude
bez závad spracovania a materiálov za bežného používania počas doby dvoch (2)
rokov odo dňa zakúpenia produktu alebo odo dňa zakúpenia až do dňa, kedy porušíte
ktorúkoľvek z týchto zmluvných podmienok, podľa toho, čo nastane skôr. Počas
tohto obdobia spoločnosť TomTom výrobok, podľa vlastného uváženia, opraví alebo
vymení bez poplatku za náhradné diely alebo prácu. TomTom bude zodpovedná za
prepravné a/alebo expedičné náklady súvisiace s opravou alebo výmenou. Ak je
výrobok opravený po uplynutí tejto doby, lehota na opravu uplynie po šiestich (6)
mesiacoch odo dňa opravy. Táto obmedzená záruka je neprenosná.

7.2 Táto obmedzená záruka nezahŕňa
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebovaním
alebo spôsobené otvorením výrobku a jeho opravou osobou, ktorá nemá na to
oprávnenie spoločnosti TomTom, a nevzťahuje sa na škody spôsobené nesprávnym
použitím, vlhkosťou, kvapalinami, blízkosťou alebo vystavením účinkom tepla a
náhodnej udalosti, zneužitím, nedodržaním pokynov dodaných s výrobkom,
nedbanlivosťou alebo nesprávnou manipuláciou. Obmedzená záruka sa nevzťahuje
ani na fyzické poškodenie povrchu výrobku.
Táto záruka sa okrem toho nevzťahuje na akékoľvek služby, aplikácie, dáta
poskytované inými užívateľmi alebo materiály tretej strany, ktoré môžu byť priložené
alebo inštalované na produkte alebo ktoré ste získali prostredníctvom služieb,
aplikácií alebo webových stránok spoločnosti TomTom. Obmedzená záruka sa
nevzťahuje na inštaláciu, odstránenie alebo údržbu výrobku alebo na akékoľvek s tým
súvisiace náklady.
TomTom neposkytuje v súvislosti s výrobkami žiadne komerčné ani iné záruky
okrem obmedzenej záruky uvedenej v týchto zmluvných podmienkach. Táto
obmedzená záruka je jedinou výhradnou zárukou a poskytuje sa namiesto
akýchkoľvek iných výhradných záruk alebo podobných záväzkov (ak existujú), ktoré
boli vytvorené na základe reklamy, dokumentácie, balenia alebo iných oznamovacích
techník.
Ustanovenia tohto bodu nemajú vplyv na vaše zákonné práva podľa platných
záväzných vnútroštátnych právnych predpisov vrátane, ale neobmedzujúc sa na vaše
právne záruky o zhode tovarov.

7.3 Ako reklamovať
Ak chcete podať reklamáciu v rámci obmedzenej záruky, musíte spoločnosti TomTom
oznámiť a vysvetliť túto závadu počas 2-ročnej záručnej doby prostredníctvom
podpory na stránke http://www.tomtom.com/support, aby ste získali autorizačné
číslo na vrátenie vašej objednávky. Výrobky musia byť spoločnosti TomTom
doručené čo najskôr od vášho oznámenia závady, spolu s jej vysvetlením a
autorizačným číslom, ktoré vám poskytla spoločnosť TomTom, na adresu uvedenú na
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poštovom štítku, ktorý ste dostali, keď ste získali autorizačné číslo na vrátenie vašej
objednávky. Musíte dodržiavať všetky ostatné postupy vrátenia, ktoré stanovila
spoločnosť TomTom.
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Obmedzená záruka na služby, aplikácie, dáta
poskytované inými užívateľmi a materiály tretích
strán

Spoločnosť TomTom môže byť, za účelom poskytovania niektorých (časti) služieb,
aplikácií a dát poskytovaných inými užívateľmi, závislá od tretích strán.
Mali by ste si uvedomiť najmä skutočnosť, že chyby vo výpočtoch môžu vznikať pri
používaní navigačných systémov alebo pri používaní, nahrávaní alebo úprave
navigačných systémov, ako sú napríklad chyby, ktoré spôsobujú miestne podmienky
životného prostredia a/alebo neúplné alebo nesprávne údaje.
Služby, aplikácie, dáta poskytované inými užívateľmi alebo akékoľvek materiály
tretích strán sa poskytujú „tak, ako sú“ a bez záruk akéhokoľvek druhu.
Spoločnosť TomTom v plnom, zákonne povolenom rozsahu neposkytuje žiadne
záruky ani tvrdenia, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa nákupu (buď
priamo cez TomTom alebo prostredníctvom predajcu), prístupu a používania služieb,
aplikácií, dát poskytovaných inými užívateľmi alebo akýchkoľvek materiálov tretích
strán vrátane, ale neobmedzujúc sa na i) správnosť, chyby a presnosť, ii)
primeranosť, iii) použiteľnosť, uspokojivú kvalitu a vhodnosť na daný účel, iv)
spoľahlivosť, vady, účinnosť a dostupnosť, v) predpokladané záruky vlastníckeho
nároku a neporušenia práv, vi) bezpečnosť, riziko zachytenia informácií, vírusov
alebo akýchkoľvek iných škodlivých materiálov, vii) odbornú snahu, podporu,
informácie alebo služby, viii) urážlivý, výhražný, ohováračský, nezákonný alebo inak
nepríjemný charakter.
Ustanovenia tohto bodu nemajú vplyv na vaše zákonné práva podľa platných
záväzných vnútroštátnych právnych predpisov vrátane, ale neobmedzujúc sa na vaše
záväzné zákonné záruky. Ak sa ktorákoľvek časť tejto obmedzenej záruky považuje za
neplatnú alebo právne neúčinnú, zostávajúca časť obmedzenej záruky zostáva
naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

9

Obmedzenie zodpovednosti a náhrada škody z
vašej strany

9.1 Obmedzenie zodpovednosti
Spoločnosť TomTom ani jej dodávatelia, subdodávatelia, pobočky, členovia
predstavenstva, riaditelia, zamestnanci, zástupcovia nenesú žiadnu zodpovednosť
voči vám ani ktorejkoľvek tretej strane, do maximálneho rozsahu povoleného
platným zákonom, za akékoľvek škody, či už priame, mimoriadne, náhodné,
nepriame alebo následné škody (vrátane, ale nielen, škôd za neschopnosť používať
alebo pristupovať k výrobkom, za stratu dát, stratu z podnikania, stratu zisku,
prerušenie podnikania alebo podobne) vyplývajúce alebo súvisiace s:
14

i.

ii.

iii.
iv.
v.

používaním, neschopnosťou používať alebo pristupovať alebo inak vykonávať
produkt, službu, aplikáciu, užívateľské dáta, dáta poskytované inými
užívateľmi alebo materiály tretích strán, a to aj v prípade, že spoločnosť
TomTom bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd, alebo
vašim správaním alebo správaním iných užívateľov (či už on-line alebo offline) alebo s účasťou na podujatí spoločnosti TomTom alebo akýchkoľvek
dátach poskytovaných inými užívateľmi, a to aj v prípade, že spoločnosť
TomTom bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Preberáte plnú
zodpovednosť za vaše používanie služieb, aplikácií, užívateľských dát a dát
poskytovaných inými užívateľmi, alebo
akékoľvek podvodné uvedenie do omylu na strane užívateľov služieb, aplikácií
alebo dát poskytovaných inými užívateľmi, alebo
za akékoľvek porušenie týchto zmluvných podmienok alebo
za akékoľvek zákony alebo práva ktorejkoľvek tretej strany.

Spoločnosť TomTom neschvaľuje akékoľvek dáta poskytované inými užívateľmi
alebo akýkoľvek názor, odporúčanie alebo poradenstvo vyjadrené v tejto súvislosti a
spoločnosť TomTom sa výslovne zrieka akejkoľvek a celkovej zodpovednosti v
súvislosti s vašim prístupom k týmto dátam poskytovaným inými užívateľmi a ich
používaním. TomTom pôsobí iba ako pasívny kanál na distribúciu dát poskytovaných
inými užívateľmi a nepodlieha žiadnej povinnosti ani zodpovednosti týkajúcej sa
akýchkoľvek dát poskytovaných inými užívateľmi alebo činnosti užívateľov. Aj v
prípade, že sa TomTom rozhodne monitorovať akékoľvek dáta poskytované inými
užívateľmi, nepreberá žiadnu zodpovednosť za, ani povinnosť monitorovať alebo
odstrániť, takéto údaje poskytované inými užívateľmi.
To znamená, že ak sa zistí, že spoločnosť TomTom je zodpovedná za akúkoľvek
škodu, ktorá nejakým spôsobom súvisí s vašim používaním alebo prístupom
(neschopnosť používať alebo pristupovať) alebo iným vykonávaním produktu, služby,
aplikácie, užívateľských dát, dát poskytovaných inými užívateľmi alebo materiálu
tretích strán, zodpovednosť spoločnosti TomTom bude i) v prípade zaplateného
produktu, služby alebo aplikácie obmedzená na aktuálne vami zaplatenú čiastku za
príslušný produkt, službu alebo aplikáciu a ii) v prípade bezplatnej služby, aplikácie,
dát poskytovaných inými užívateľmi a vašich užívateľských dát obmedzená na
čiastku vo výške 350,00 USD.
Bez ohľadu na čokoľvek vyššie uvedené alebo akékoľvek ďalšie ustanovenia uvedené
v týchto zmluvných podmienkach, žiadne ustanovenie v týchto zmluvných
podmienkach neobmedzuje zodpovednosť zmluvnej strany za smrť alebo zranenie v
dôsledku jej vlastnej nedbanlivosti.
Platné záväzné vnútroštátne právne predpisy nesmú umožňovať obmedzenia alebo
výluky zo zodpovednosti, ako je uvedené v týchto zmluvných podmienkach. Vyššie
uvedené obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na vaše práva stanovené podľa
platných záväzných vnútroštátnych právnych predpisov. Ak chcete získať viac
informácií o právach stanovených podľa platných záväzných vnútroštátnych
právnych predpisov, obráťte sa, prosím, na vašu národnú asociáciu spotrebiteľov
alebo na príslušný vnútroštátny orgán.
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9.2 Náhrada škody
Súhlasíte s tým, že nahradíte škodu, budete brániť a kryť spoločnosť TomTom, jej
pobočky, členov predstavenstva, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov,
poskytovateľov licencií a dodávateľov proti všetkým nárokom, stratám, záväzkom,
výdavkom, škodám a nákladom vrátane, ale neobmedzujúc sa na poplatky za
zastupovanie, vyplývajúce alebo týkajúce sa akéhokoľvek spôsobu vášho používania
a/alebo konania v súvislosti s výrobkom, službou, aplikáciou a/alebo vašimi dátami
poskytovanými inými užívateľmi a konania v súvislosti s inými užívateľmi alebo v
súvislosti s akýmkoľvek porušením týchto zmluvných podmienok, akéhokoľvek
právneho predpisu alebo práv ktorejkoľvek tretej strany.

10 Materiály a webové stránky tretích strán
Výrobky, služby a aplikácie môžu používať materiály tretích strán. Používanie
materiálu tretej strany uvedeného vo výrobkoch, službách a aplikáciách môže
podliehať iným zmluvným podmienkam. Oficiálne oznámenia o autorských právach
a špecifické licenčné podmienky materiálov týchto tretích strán je možné nájsť na
našej webovej stránke http://www.tomtom.com/legal alebo prostredníctvom nej.
Týmto súhlasíte s tým, že odoslanie akejkoľvek objednávky znamená, že ste si
prečítali a súhlasíte so zmluvnými podmienkami pre akékoľvek materiály tretích
strán, ktoré sú obsahom objednaného výrobku, služby alebo aplikácie.
V prípadoch, keď spoločnosť TomTom poskytuje prepojenia alebo prístup k
webovým stránkam alebo materiálom tretích strán, slúži to len pre vaše pohodlie a
zahrnutie akéhokoľvek prepojenia alebo poskytnutie prístupu neznamená schválenie
stránky alebo materiálu tretej strany spoločnosťou TomTom. TomTom nezodpovedá
za materiály tretích strán a za obsah webových stránok, služieb alebo funkcií tretích
strán, akékoľvek prepojenia, ktoré sú uvedené na webových stránkach alebo v
službách tretích strán, alebo za akékoľvek zmeny alebo aktualizácie webových
stránok alebo služieb tretích strán.

11

Vyššia moc

Vyššia moc znamená okolnosti, ktoré bránia spoločnosti TomTom v plnení záväzkov
podľa týchto zmluvných podmienok a nad ktorými nemá spoločnosť TomTom
primeranú kontrolu vrátane neskorých alebo oneskorených dodávok a
nekompletných dodávok zo strany TomTom a dočasnej alebo čiastočnej
nedostupnosti vášho účtu, služieb, aplikácií, užívateľských dát alebo dát
poskytovaných inými užívateľmi, ktoré spôsobili okolnosti mimo primeranej
kontroly spoločnosti TomTom. V situácii, ktorú ovplyvňuje vyššia moc, sú
pozastavené všetky záväzky spoločnosti TomTom. Ak by obdobie, počas ktorého
spoločnosť TomTom nemôže plniť svoje záväzky v dôsledku vyššej moci, trvalo dlhšie
ako deväťdesiat (90) kalendárnych dní, obe strany majú právo kúpnu zmluvu
písomne zrušiť a TomTom bude oprávnená zrušiť zmluvu na služby alebo aplikácie
bez toho, aby mala záväzok zaplatiť akúkoľvek kompenzáciu za akúkoľvek vzniknutú
situáciu alebo v súvislosti s týmto zrušením.
16

12

Súkromie

Aby vám bolo možné doručiť výrobky a služby, TomTom potrebuje použiť vaše
osobné údaje. Spoločnosť TomTom dodržiava zákony Európskej únie a ďalšie
miestne zákony o ochrane súkromia a o ochrane osobných údajov. Na základe toho
bude TomTom používať vaše údaje iba na účel a dobu trvania, na aké boli získané.
Naše platné vyhlásenie o ochrane súkromia môžete nájsť na
stránke www.tomtom.com/privacy

13

Práva tretích strán

Tretie strany nemajú podľa platných právnych predpisov žiadne práva spoliehať sa
alebo vynucovať akékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok, nemá to však
vplyv na žiadne právo alebo opatrenie, ktoré existuje alebo je k dispozícii mimo
týchto platných právnych predpisov.

14 Zmeniť
TomTom si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo
doplniť. Najnovšiu verziu môžete nájsť na webových stránkach TomTom. Webové
stránky TomTom pravidelne kontrolujte
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Celková zmluva

Tieto zmluvné podmienky (vrátane všetkých dodatkov a príloh, ktoré sú súčasťou
sprievodného balíka výrobku) a akékoľvek iné zmluvné podmienky, ak sa uplatňujú,
tvoria celkovú zmluvu medzi vami a spoločnosťou TomTom týkajúcu sa výrobku
vrátane podporných služieb (ak existujú), služieb, aplikácií, dát poskytovaných inými
užívateľmi alebo užívateľských dát a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo
súčasné ústne alebo písomné oznámenia, návrhy a vyhlásenia týkajúce sa softvéru
alebo akéhokoľvek iného predmetu v pôsobnosti týchto zmluvných podmienok. Ak sú
podmienky ktorýchkoľvek politík alebo programov spoločnosti TomTom v rozpore s
týmito zmluvnými podmienkami, uplatňujú sa ustanovenia týchto zmluvných
podmienok. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok považuje
za neúčinné, neplatné, nevynútiteľné alebo nezákonné, ostatné ustanovenia
zostávajú naďalej platné a účinné v plnom rozsahu.

16 Prežitie
Akékoľvek ustanovenia uvedené v týchto zmluvných podmienkach, ktoré svojou
povahou presahujú ukončenie alebo uplynutie akéhokoľvek predaja alebo licencie k
vášmu účtu, službe, aplikácii, užívateľským dátam a dátam poskytovaným inými
užívateľmi, zostávajú v platnosti aj po ukončení týchto zmluvných podmienok.
To zahŕňa, ale neobmedzuje sa iba na licenciu spoločnosti TomTom na používanie,
nahrávanie, úpravu, distribúciu, sublicencovanie, spätné dešifrovanie, dekompiláciu
alebo rozloženie a zobrazenie vami vytvorených dát poskytovaných inými užívateľmi.
17
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Oddeliteľnosť

Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok považuje za neúčinné,
neplatné, nevynútiteľné alebo nezákonné, ostatné ustanovenia zostávajú naďalej
platné a účinné v plnom rozsahu. V prípade takýchto neplatných ustanovení
TomTom vydá nové zmluvné podmienky, ako náhradu za tieto neplatné ustanovenia.
Tieto nové zmluvné podmienky, čo sa týka ich obsahu a účinnosti, budú
interpretované čo najpresnejšie k pôvodnému zneniu, ale takým spôsobom, aby
mohli byť od nich odvodené práva.

18 Rozhodné právo a príslušný súd
Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek spory týkajúce sa týchto zmluvných
podmienok, nákupu a používania produktov, služieb, aplikácií, užívateľských dát, dát
poskytovaných inými užívateľmi alebo iných záležitostí podliehajú zákonom
Slovenskej republiky. Z uplatňovania týchto zmluvných podmienok je vylúčený
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovarov.
Súdy v Bratislave, na Slovensku, budú mať výhradnú právomoc na urovnávanie
prípadných sporov alebo nárokov vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvnými
podmienkami (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných sporov alebo nárokov). Tento
bod nebude mať vplyv na vaše práva podľa miestnych záväzných právnych predpisov
vrátane práva, ak sa uplatňuje, uplatniť prípadný spor alebo nárok vyplývajúci alebo
súvisiaci s týmito zmluvnými podmienkami na súdoch vašej domovskej jurisdikcie
alebo na iných súdoch, v jurisdikcii ktorých sa v takýchto sporoch pojednáva.

19 Preklady
Pre váš nákup je rozhodujúca slovenská verzia týchto zmluvných podmienok. Všetky
preklady sú určené iba pre pohodlné používanie.

20 Otázky a sťažnosti
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa vašej objednávky,
nákupu, týchto zmluvných podmienok alebo ak sa chcete obrátiť na spoločnosť
TomTom z akéhokoľvek iného dôvodu, urobte tak prostredníctvom e-mailu na
stránke http://www.tomtom.com/support. Spoločnosť TomTom si váš e-mail
dôsledne poznamená, čo najskôr spracuje všetky sťažnosti a v priebehu jedného (1)
týždňa vám pošle odpoveď.
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Definície

Účet: váš účet TomTom vytvorený prostredníctvom platformy alebo aplikácie.
Aplikácia: akékoľvek mobilné aplikácie, ktoré vytvorila spoločnosť TomTom a ktoré
je možné stiahnuť prostredníctvom predajcu.
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Zabudované zariadenie: akýkoľvek výrobok zabudovaný vo vozidle, ktorý vám
bol predaný prostredníctvom tretej strany.
Platforma: akékoľvek platformy, ktoré poskytuje TomTom a prostredníctvom
ktorých budete môcť prijímať služby. Medzi takéto platformy patria:
–
–
–
–
–
–

TomTom MyDrive
TomTom HOME
MyTomTom
TomTom MySports
diskusné fórum TomTom
a akékoľvek iné on-line platformy

Výrobok: akýkoľvek hardvér, druhy tovaru a príslušenstvo, medzi ktoré patria aj:
–
–
–

všetky navigačné zariadenia (okrem zabudovaných zariadení)
zariadenia pre športy
sprievodné predmety a príslušenstvo

Predajca: každý on-line alebo off-line predajca predávajúci výrobky, zabudované
zariadenia, služby a aplikácie vrátane, ale nielen, predajcom tretích strán (vozidlá) a
obchodom tretích strán predávajúcim aplikácie.
Služba: akákoľvek platená alebo bezplatná služba poskytovaná spoločnosťou
TomTom, elektronickými prostriedkami, buď na báze predplatného, alebo priebežnej
alebo jednorazovej báze, medzi ktoré patria aj:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mapy (predinštalované alebo stiahnuté)
informácie o bezpečnostných kamerách
dopravné informácie
záujmové miesta
informácie o počasí
informácie o cenách palív
hlasové pokyny (voices)
Obsah TomTom
Platformy

Zmluvné podmienky: tieto všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti TomTom
International B.V., súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v
Amsterdame, registrovaná adresa De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam,
Holandsko a zaregistrovaná v obchodnom registri Obchodnej komory v Holandsku
pod číslom 34076599, s IČ DPH NL 8007.65.679.B.01.
Materiál tretej strany: obsah, softvérové kódy, dáta, informácie, funkcie, iný
obsah a algoritmy, ktoré na základe licencie poskytujú alebo inak sprístupňujú iné
subjekty než TomTom.
Obsah TomTom: všetky informácie, texty, súbory, skripty, grafiky, fotografie,
zvuky, hudba, videá, interaktívne prvky, funkcie alebo iné podobné materiály, ktoré
poskytuje TomTom.
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Webové stránky TomTom
: všetky webové stránky, ktoré poskytuje TomTom
a ktoré sú vám prístupné bez predchádzajúcej registrácie alebo prihlásenia, medzi
ktoré patria aj:
–
–
–

www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Užívateľské dáta: obsah, ktorý nahráte na alebo prostredníctvom aplikácie,
platformy, produktu alebo služby vrátane oznamovacích prostriedkov, materiálov,
informácií, dát, názorov, fotiek, profilov, správ, poznámok, prepojení na webové
stránky, videí, kresieb, grafiky, zvukov a akéhokoľvek iného obsahu, s výnimkou
prípadov, kedy práva duševného vlastníctva týkajúce sa vyššie uvedeného obsahu
patria spoločnosti TomTom alebo spoločnosť TomTom, jej pobočky alebo
poskytovatelia licencií vlastnia vyššie uvedený obsah iným spôsobom.
Dáta poskytované inými užívateľmi: akékoľvek užívateľské dáta poskytované
spoločnosti TomTom použitím aplikácie, platformy, výrobku alebo služby, ale len v
prípade, že spoločnosť TomTom má právo používať tieto údaje na základe
vášho schválenia, príslušných informácií o výrobku, týchto zmluvných podmienok
alebo vyhlásenia spoločnosti TomTom o ochrane súkromia, ktoré vám spoločnosť
TomTom poskytla.
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