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1

Obseg

Ti pogoji in določila se nanašajo:
i. na vsako naročilo, nakup ali drugo obliko pridobitve:
–
–

ii.
iii.

na vaš račun ter ustvarjanje le-tega; in
na uporabo in/ali dostop do:
–
–

iv.

izdelkov in storitev neposredno od družbe TomTom; in
programov prek prodajnega posrednika; in

vsi izdelki, storitve, programi in podatki, ki jih prispevajo uporabniki; in
vgrajenih naprav, razen v primeru, ko veljajo pogoji in določila prodajnega
posrednika ali izdelovalca tretje strani takih vgrajenih naprav; in

na nalaganje, uporabo in/ali dostopanje do vaših uporabniških podatkov.

Z (i) oddajo vsakršnega naročila, nakupa ali druge oblike pridobitve izdelka, storitve
ali programa, in z (ii) uporabo, in/ali dostopanjem do vsakršne platforme, storitve ali
programa, in z (iii) ustvarjanjem računa sprejemate te pogoje in določila ter vse
spremembe in dodatke k njim, ki vas obvezujejo.
Seznam definicij, uporabljenih v teh pogojih in določilih, najdete na koncu tega
dokumenta.
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Vaše naročilo neposredno prek družbe TomTom

2.1 Kako oddati naročilo?
Družba TomTom nudi izdelke in storitve prek spletnih mest, platform in programov
TomTom. Ti izdelki in storitve lahko vsebujejo ali sestojijo iz vsebine TomTom in
gradiv tretjih strani.
Ko želite naročiti, kupiti ali na kateri koli drug način pridobiti izdelek ali storitev
neposredno od družbe TomTom, lahko naročilo oddate prek platforme, spletnih mest
TomTom ali prek programa.
Družba TomTom mora najprej sprejeti vsako oddano naročilo. Ko družba TomTom
naročilo sprejme, tako da ga potrdi, se sklene dogovor. Družba TomTom si pridržuje
pravico, da naročila v celoti ali delno zavrne ali da določi največji znesek naročila.
Vsa naročila za izdelke so odvisna od razpoložljivosti zalog.

2.2 Cena in plačilo
Nekateri izdelki in storitve so plačljivi. Navedene cene za izdelke in/ali storitve na
spletnih mestih TomTom in v programu vključujejo DDV in standardne stroške
transporta ter manipulativne stroške (če obstajajo). Odgovorni ste za morebitne
lokalne prodajne davke, druge davke in državne dajatve (če obstajajo), ki so povezane
z naročilom. Cene se lahko kadar koli spremenijo (in skladno s klavzulo "Prekinitev
in spremembe" v razdelku "Pravice družbe TomTom" v poglavju "Vaša uporaba" teh
pogojev in določil), to pa ne vpliva na naročila izdelkov ali storitev, oddanih pred
datumom spremembe.
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Nekatere storitve so na voljo brezplačno. Družba TomTom si pridržuje pravico, da se
kadarkoli umakne ali da prekine ponujanje takih storitev brezplačno. Družba
TomTom vas bo obvestila, če bo storitev v prihodnosti na voljo proti plačilu. V takem
primeru se lahko odločite, da boste bodisi nadaljevali z uporabo storitev za to plačilo
ali pa, da boste prekinili svojo uporabo storitve.
Vsa naročila morajo biti plačana prek plačilne storitve, ki jo omogoča družba
TomTom. Da boste lahko oddali naročila in uporabili tako plačilno storitev, morate
oddati podatke o želenem načinu plačila, računu in naslovu za dostavo (če je
potrebno) in/ali druge podatke, potrebne za zaključitev naročila.
Če iz kakršnega koli vzroka plačilo prek take plačilne storitve ne bo uspešno, vam bo
družba TomTom po pošti poslala račun za znesek, ki ga je treba plačati prek čeka,
poštnega nakazila ali kreditne kartice v 15 dneh od datuma računa.

2.3 Dostava in tveganje za izgubo
Družba TomTom si bo prizadevala dostaviti izdelek v 30 dneh od sprejema naročila.
V primeru naročila več izdelkov si družba TomTom pridržuje pravico, da dostavi vsak
izdelek posebej. Poleg tega si družba TomTom prizadeva, da so storitve na voljo v 24
urah po sprejemu naročila.
Izdelek bo dostavljen na vaš naslov za dostavo. Storitev bo mogoče prenesti ali pa bo
dostavljena in/ali vam dana na voljo v elektronski obliki. Tveganje za izgubo ali
poškodbo izdelka preide na vas v trenutku, ko vam je izdelek dostavljen. Tveganje za
izgubo ali okvare storitve preide na vas v trenutku, ko vam je storitev bodisi dana na
voljo ali pa vam je dostavljena v elektronski obliki.
Če izdelka ne prevzamete, si družba TomTom pridržuje pravico, da vam zaračuna
primerno ceno shranjevanja, dokler ni mogoče opraviti dostave.
Če dostava ne uspe iz kakršnega koli vzroka, na katerega družba TomTom ne more
vplivati, si družba TomTom pridržuje pravico do preklica sporazuma in do povračila
plačanih zneskov.
Če vam družba TomTom pomotoma dostavi izdelek ali če vam dostavi in/ali
pomotoma da na razpolago storitev, prosimo, stopite v stik z družbo TomTom, da
boste prejeli nadaljnja navodila za vračilo (e-pošta na
http://www.tomtom.com/support).
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Vaša pravica do preklica naročil

Za izdelke, ki jih kupite prek družbe TomTom, imate pravico, da sporazum o nakupu
iz kakršnega koli razloga prekličete v obdobju 14 dni od dneva dostave na vaš naslov
za dostavo. Družba TomTom bo povrnila nakupno ceno in izvirne stroške transporta,
ki so bili dejansko plačani (z izjemo dopolnilnih stroškov, ki bi nastali zaradi izbire
vrste dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki jo ponujamo, ali kjer je
bilo naročenih več izdelkov, vrnjeni pa niso vsi kupljeni izdelki). Družba TomTom bo
tako povračilo izvedla z uporabo enakega načina plačila, kot ste ga uporabili za svojo
začetno transakcijo, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.
4

Za uveljavljanje pravice do preklica morate obvestiti družbo TomTom o svoji
odločitvi, tako da stopite v stik z družbo TomTom v roku 14 dni po dostavi, prek epošte http://www.tomtom.com/support, da boste dobili številko dovoljenja za
vračilo naročila. Uporabite lahko obrazec o odstopu [www.tomtom.com/support].
Nato morate nemudoma vrniti izdelke, brez obresti, zastav/zaseg ali drugih
zahtevkov, na naslov, ki je naveden na poštni oznaki, ki ste jo prejeli, ko ste dobili
številko dovoljenja za vračilo naročila.
Če se odločite za preklic sporazuma o nakupu in vračilo izdelka družbi TomTom,
boste odgovorni za morebitno zmanjšano vrednost izdelka, do katere bi prišlo zaradi
drugega rokovanja z izdelkom, ki ni nujno potrebno za ugotavljanje vrste, lastnosti in
delovanja izdelka.
Sprejemate pogoj, da vam družba TomTom lahko zaračuna za morebitne stroške
transporta ali poštnine, ki bi nastali v neposredni povezavi z vračilom izdelka.
Za storitve, ki jih prejmete prek družbe TomTom, soglašate, da družba TomTom
začne z izvajanjem storitev takoj – ali vsaj takoj, ko je to mogoče – ob sprejemu
naročila s strani družbe TomTom, ter da se odpovedujete svoji pravici do preklica ob
izvedbi.
Za programe, ki jih prejmete prek družbe TomTom ali prodajnega posrednika,
soglašate, da se izvedba programov, ki ste jih dobili, začne takoj – ali vsaj takoj, ko je
to mogoče – ko si prenesete program, ter da se odpovedujete svoji pravici do preklica
ob izvedbi.
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vaš račun in vaša naročniška razmerja

4.1 Vaš račun: registracija in vodenje
Morda vas bomo prosili, da ustvarite račun in se nato prijavite v ustrezno platformo,
da boste lahko:
i. naročili izdelek ali storitev;
ii. dostop ali uporaba storitev, programov in/ali podatkov, ki jih prispevajo
uporabniki (pridobljeni neposredno pri družbi TomTom ali prek prodajnega
posrednika), in
iii. možnost nalaganja in/ali prenašanja uporabniških podatkov in/ali podatkov,
ki jih prispevajo uporabniki
Ne glede na vašo pravico do uporabe psevdonima ("alias" ali "vzdevek") ob
ustvarjanju računa, soglašate, da boste ob registraciji navedli prave podatke o sebi.
Prosimo, da skrbite za ažurnost svojih podatkov v računu in da jih takoj spremenite,
če pride do pomembnih sprememb.
Storitve, programi in podatki, ki jih prispevajo uporabniki, so namenjeni izključno za
uporabnike, ki so stari vsaj osemnajst (18) let. Izjavljate in jamčite, da ste stari 18 let
ali več. Ne ustvarjajte računa za drugega posameznika, skupino ali podjetje brez
soglasja te strani, in ne prodajajte ali prenašajte svojega profila ali računa.
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Odgovorni ste za vsako aktivnost, ki poteka na vašem računu oziroma prek njega.
Odgovorni ste za svoje uporabniško ime in aktivnosti, povezane z njim. Družba
TomTom ni odgovorna za nikakršno škodo, ki bi nastala zaradi nepooblaščene
uporabe vašega računa, z vašo vednostjo ali brez nje.
Če opazite, da je prek vašega računa prišlo do dostopa ali uporabe storitev,
programov, uporabniških podatkov in/ali podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, in
sicer s strani tretjih oseb, ki jih niste pooblastili za to, ali če opazite kakršno koli
drugo morebitno kršitev zaupnosti, morate o tem nemudoma obvestiti družbo
TomTom.

4.2 Naročniška razmerja
Storitev je mogoče naročiti kot eno samo ali pa na podlagi naročniškega razmerja. Če
imate naročniško razmerje, vam bo storitev omogočena bodisi redno ali pa
neprekinjeno.
V naročniško razmerje vstopate za nedoločen čas, razen če se z družbo TomTom
dogovorite za določen čas.

4.3 Prekinitev vašega računa in/ali vaših naročniških
razmerij
V primeru, da želite prekiniti svoj račun in/ali naročniško razmerje, lahko to storite
tako, da stopite v stik z družbo TomTom prek http://tomtom.com/support in
izberete možnost "stopite v stik z nami", pri čemer morate upoštevati 30-dnevni
odpovedni rok.
Družba TomTom lahko vaš račun in/ali naročnino prekine tudi iz nevtralnih razlogov
(in ne glede na svoje pravice do prekinitve, navedene v poglavju "Prekinitev in
omejitve v primeru kršitve z vaše strani" teh pogojev in določil). Družba TomTom si
bo vedno prizadevala, da vas bo v čimvečji meri obvestila o neizogibni prekinitvi, v
vsakem primeru pa vas bo obvestila o tem vsaj trideset (30) dni pred dejansko
prekinitvijo vašega računa.
V primeru prekinitve vašega računa in/ali naročniškega razmerja, morate uničiti vse
izvode vsebine TomTom in vseh njenih sestavnih delov.
Po prekinitvi vašega računa ne boste imeli dostopa do nobenih podatkov, vključno z
vašimi uporabniškimi podatki. Odstranitev morebitnih uporabniških podatkov, ki bi
jih želeli obdržati, preden je prekinitev zaključena, je vaša odgovornost.
Če je vaše naročniško razmerje vezano na določen čas, se bo samodejno zaključilo, ko
se to obdobje izteče.
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5

Vaša uporaba

5.1

Pravice vaše uporabe

5.1.1 Storitve in programi
Družba TomTom vam zagotavlja dovoljenje za dostop in uporabo storitev in
programov, ki jih pridobite neposredno od družbe TomTom ali prek prodajnega
posrednika v skladu s temi pogoji in določili. V primeru, da je treba storitev in/ali
program kupiti, vam bo dovoljenje za dostop in uporabo te plačane storitve in/ali
programa zagotovljeno, ko bo nakup zaključen.
5.1.2 Vsebina TomTom
Storitve in programi bodo vsebovali vsebino TomTom. Zagotovljena vam je licenca za
uporabo vsebine TomTom, ki vam je omogočena kot del vašega izdelka, storitve ali
programa in/ali prek vašega izdelka, storitve ali programa, pod pogoji, določenimi v
tej klavzuli.
Ta licenca je neizključna in neprenosljiva. Ta licenca ne vsebuje nobenih pravic za
pridobivanje prihodnjih nadgradenj, posodobitev, dodatkov ali podpore ali tehnične
pomoči, ki se nanaša na storitev, program ali vsebino TomTom, razen če je družba
TomTom izrecno navedla, da je pridobitev le-teh sestavni del izdelka, storitve ali
programa.
Če pridobite nadgradnje, posodobitve ali dodatke k storitvi, programu ali vsebini
TomTom, uporabo le-teh urejajo ti pogoji in določila ali ustrezni drugi pogoji in
določila. Zanje lahko veljajo dodatna plačila, o katerih boste obveščeni in naprošeni,
da jih sprejmete, preden vam bo družba TomTom dobavila zadevno nadgradnjo,
posodobitev ali dodatek.
Poleg tega naslednja določila veljajo predvsem za zemljevide TomTom (eno od
storitev TomTom):
i. v zvezi s podatki za Kitajsko: soglašate, da za vsako storitev, ki vsebuje
podatke za Kitajsko, lahko veljajo dodatni pogoji in določila, ki vam jih bo
posredovala družba TomTom, ko bodo na voljo. Podatkov o Kitajski ni
dovoljeno izvažati iz Kitajske.
ii. v zvezi s podatki za Indijo: soglašate, da za vsako storitev, ki vsebuje podatke
za Indijo, lahko veljajo dodatni pogoji in določila, ki vam jih bo posredovala
družba TomTom, ko bodo na voljo.
iii. v zvezi s podatki za Južno Korejo: soglašate, da za vsako storitev, ki vsebuje
podatke za Južno Korejo, lahko veljajo dodatni pogoji in določila, ki vam jih
bo posredovala družba TomTom, ko bodo na voljo. Podatkov o Koreji ni
dovoljeno izvažati iz Južne Koreje.
5.1.3 Uporabniški podatki in podatki, ki jih prispevajo uporabniki
Družba TomTom vam zagotavlja dovoljenje za (i) nalaganje, uporabo in spreminjanje
uporabniških podatkov in za (ii) nalaganje in uporabo podatkov, ki jih prispevajo
uporabniki, vse v skladu s temi pogoji in določili.
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Z nalaganjem vsakršnih uporabniških podatkov boste ohranili vse pravice, ki jih
imate iz tega naslova.
Z nalaganjem vaših podatkov, ki jih prispevate kot uporabnik, boste ohranili vse
pravice, ki jih imate do teh podatkov, vendar družbi TomTom omogočate svetovno,
trajno, nepreklicno, neizključno, brezplačno, prenosljivo dovoljenje za uporabo,
nalaganje, prilagajanje, distribuiranje, podlicenciranje, obratni inženiring, povratno
prevajanje ali razstavljanje in prikazovanje takšnih podatkov, ki jih prispevajo
uporabniki, ali povezav do njih, v kakršni koli obliki in s kakršnimi koli sredstvi.
Če menite, da je bilo vaše delo na neprimeren način kopirano in objavljeno v
storitvah, programih ali spletnih mestih TomTom, na način, ki predstavlja kršitev,
nam, prosimo, posredujte naslednje informacije: (i) ime in priimek, naslov,
telefonsko številko, naslov e-pošte in elektronski ali fizični naslov imetnika avtorskih
pravic ali osebe, ki je pooblaščena, da deluje v imenu imetnika avtorskih pravic; (ii)
opis avtorsko zaščitenega dela, za katerega trdite, da so v zvezi z njim pravice kršene;
(3) opis, kje v storitvah, programih ali spletnih mestih TomTom se nahaja gradivo, za
katerega trdite, da so v zvezi z njim pravice kršene; (iii) pisno izjavo, da v dobri veri
trdite, da sporne uporabe imetnik avtorskih pravic oziroma njegov zastopnik ali
zakonodaja ne dovoljuje; in (5) vašo zapriseženo izjavo, da so gornje informacije v
vašem obvestilu točne in da ste imetnik avtorskih pravic ali ste pooblaščeni, da
delujete v imenu imetnika avtorskih pravic. Te zahteve morate izpolniti, da družbi
TomTom podate pravno zadostno obvestilo o kršitvi. Pritožbe o kršenju avtorskih
pravic pošljite na naslov: illegalproduct@tomtom.com.
V zvezi s podatki, ki jih prispevajo drugi uporabniki, vam družba TomTom zagotavlja
pravico do uporabe in spreminjanja ter nalaganja takšnih podatkov, ki jih prispevajo
uporabniki, v skladu s temi pogoji in določili.

5.2 Vaše odgovornosti in obveznosti v zvezi z uporabo
5.2.1 Vaše lastništvo uporabniških podatkov in podatkov, ki jih
prispevajo uporabniki
Družba TomTom ne uveljavlja nobenega lastništva do uporabniških podatkov ali
podatkov, ki jih prispevajo uporabniki. Potrjujete in jamčite, da imate v lasti oziroma
na voljo potrebne licence, pravice, soglasja in dovoljenja za nalaganje uporabniških
podatkov in podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, in družbi TomTom zagotavljate
vse pravice, zagotovljene v teh pogojih in določilih, vključno s pravico do zagotovitve
dovoljenj drugim uporabnikom storitev, programov in spletnih mest TomTom za
uporabo in spreminjanje ter nalaganje vaših podatkov, ki jih prispevate kot
uporabnik, v skladu s temi pogoji in določili.
5.2.2 Omejitve pri spreminjanju izdelkov, storitev in programov
Z izjemo tistega, kar dovoljuje veljavna zakonodaja ali kar je izrecno dovoljeno prek
tehnologije ali sredstev, ki jih da na razpolago družba TomTom prek izdelkov,
storitev in aplikacij, ne smete vi sami oziroma ne smete omogočiti drugi osebi, da
spremeni, izkrivi ali prilagodi izdelke, storitve in programe ali kateri koli njihov del
(ne glede na to, ali jih pridobite neposredno od družbe TomTom ali prek prodajnega
posrednika), jih analizira s pomočjo povratnega prevajanja, razstavi ali razdruži
8

izdelke, storite in programe, izdela druge izdelke, izpeljane iz njih, razbije ali zaobide
kodiranja ali omogoči tretjim osebam ta dejanja.
5.2.3 Poročanje o zlorabah in preprečevanje zlorab
Obveščamo vas, da družba TomTom ne prevzema nikakršne odgovornosti za redno
spremljanje katerih koli storitev, programov ali podatkov, ki jih prispevajo
uporabniki. Če izveste za kakršno koli zlorabo storitev, programov oziroma podatkov,
ki jih prispevajo uporabniki, ali vezano za te s strani katerega koli uporabnika, vas
prosimo, da take zlorabe prijavite družbi TomTom, tako da se obrnete na podporo
TomTom na http://www.tomtom.com/support.
Z dostopanjem do storitev in programov ali njihovo uporabo in z nalaganjem ali
uporabo uporabniških podatkov ali podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, soglašate,
da se boste vzdržali kakršnega koli neprimernega vedenja, ki med drugim vključuje
naslednje:
i. Promocijska uporaba in plačila: uporaba storitev in programov in/ali
uporabniških podatkov ali podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, za
oglaševanje, v promocijske, trženjske in/ali prodajne namene, objavljanje
nagovarjanja k nakupu ali kakšne koli druge komercialne vsebine prek storitev
in programov. Poleg tega se strinjate tudi, da ne boste neposredno ali
posredno zaračunali kateri koli tretji osebi za uporabo storitev in programov
in/ali podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ali sprejeli plačila s strani tretje
osebe v ta namen. Poleg tega se strinjate, da ne boste izvajali framinga ali
zrcaljenja pri nobeni storitvi, programu ali podatkih, ki jih prispevajo
uporabniki;
ii. Elektronski napadi: obdelava storitev in programov z namenom zaobitja,
povzročanja
motenj,
prekinitve,
poškodovanja,
onemogočenja,
preobremenitve ali omejitve delovanja programske ali strojne opreme,
telekomunikacijske opreme, (varnostne) tehnologije, storitev in programov.
Strinjate se, da ne boste objavili uporabniških podatkov ali podatkov, ki jih
prispevajo uporabniki, ki vsebujejo programske viruse, programe ali druge
računalniške kode. Poleg tega se strinjate, da ne boste naložili uporabniških
podatkov ali podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ki bi vključevali pošiljanje
ali drugačno omogočanje kakršnega koli gradiva, ki vsebuje viruse, trojanske
konje, črve, časovne bombe ali drugo podobno programsko opremo, ki lahko
škodljivo vpliva na delovanje strežnikov, računalnikov ali omrežij družbe Tom
Tom ali računov, računalnikov, omrežji ali izdelkov uporabnikov. Poleg tega
soglašate tudi, da ne boste uporabljali ali zaganjali samodejnih sistemov, med
drugim vključno z "roboti" in "pajki", ki dostopajo do storitev in programov na
način, ki pošilja več sporočil ali zahtev strežnikom družbe TomTom, kot se
lahko razumno pričakuje, da jih bo pošiljal redni, zasebni uporabnik storitev
in programov v podobnem obdobju z uporabo konvencionalnega sistema.
Poleg tega soglašate tudi, da ne boste poskušali pridobiti dostopa do računov,
računalnikov ali omrežij drugih uporabnikov oziroma motili račune,
računalnike ali omrežja drugih uporabnikov brez njihovega dovoljenja;
iii. Pošiljanje nezaželene elektronske pošte ali nadlegovanje: objavljanje kakršnih
koli podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ki vključujejo prenos nezaželene
"junk" pošte, "verižnih pisem," ali nezaželeno množično pošiljanje ali
"spamming";
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iv.

v.
vi.

vii.

viii.

Nakazovanje vključenosti družbe TomTom: prikazovanje podatkov, ki jih
prispevajo uporabniki, na način, ki nakazuje povezanost ali odgovornost
družbe TomTom v zvezi s podatki, ki jih prispevajo uporabniki, ali da družba
TomTom sponzorira ali podpora podatke, ki jih prispevajo uporabniki, in je ta
način zavajajoč, nespodoben, nezakonit, škodljiv, nerazumljiv, žaljiv,
obrekljiv, obscen, vulgaren, sovražen, krši katere koli pravice tretjih oseb,
nezakonit na kateri koli drug način, ali omejuje pravice intelektualne lastnine
družbe TomTom;
Zavajanje: nalaganje podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ki spodbujajo
informacije, za katere veste, da so lažne ali zavajajoče;
Povzročanje škode, kršenje zakonov ali pravic drugih: objavljanje kakršnih
koli podatkov, ki jih prispevajo uporabniki in ki kršijo pravice kogar koli
drugega, vključno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, patenti,
poslovnimi skrivnostmi, zasebnostjo, obveščanjem ali drugimi osebnimi ali
lastniškimi pravicami. Poleg tega se strinjate, da ne boste objavljali nobenih
podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ukrepali ali uporabili storitve in
programe na način, ki krši kateri koli zakon ali spodbuja nezakonite
dejavnosti. Poleg tega soglašate, da ne boste objavljali vsebine, bodisi
neposredno ali prek povezave, ki je nelegalna, nespodobna, klevetniška,
obrekovalna, posegajoča v svobodo, hujskaška, varljiva, netočna, zavajajoča,
škodoželjna, lažna, goljufiva, nedostojna, škodljiva, šikanirajoča, zastrašujoča,
grozeča, sovražna, žaljiva, vulgarna, obscena, pornografska, nasilna, spolno
nazorna, vdirajoča v pravice do zasebnosti, obveščanja javnosti, intelektualne
lastnine, lastninske in pogodbene pravice, žaljiva v spolnem, rasnem,
kulturnem ali etničnem kontekstu, bi škodila ali ogrozila varnost drugih,
uporablja ali objavlja osebne informacije (vključno s telefonskimi številkami,
domačimi ali e-poštnimi naslovi, imeni ali priimki), fotografije ali druge slike
drugih uporabnikov ali v zvezi z drugimi uporabniki ali drugimi tretjimi
osebami brez njihovega izrecnega soglasja, ali pa je neustrezna na kateri koli
drug način;
Zbiranje ali objavljanje podatkov: prosimo, bodite pozorni na to, katere
osebne podatke delite. Prav tako ne boste pridobivali ali poskušali pridobiti
podatke prek katere koli storitve, programa ali podatkov, ki jih prispevajo
uporabniki, razen če družba TomTom namerava zagotoviti takšne podatke ali
vam jih da na voljo. Poleg tega se strinjate, da ne boste naložili nikakršnih
podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ki vsebujejo omejene ali le z geslom
dostopne strani ali skrite strani ali slike;
Vsaka druga nezakonita ali nezaželena uporaba: uporaba storitev, programov
in podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, na nezakonit način ali s kršenjem
katerega koli izmed teh pogojev in določil. Poleg tega se strinjate tudi, da ne
boste kršili nikakršnih kodeksov ravnanj ali drugih smernic, ki veljajo za
storitve, programe in/ali podatke, ki jih prispevajo uporabniki.

5.2.4 Izjava o omejitvi odgovornosti v zvezi z uporabnikovo interakcijo
Za vaše interakcije z drugimi osebami, bodisi prek spleta ali osebno, ste odgovorni
izključno vi sami. Družba TomTom ni odgovorna za nobeno izgubo ali škodo, ki bi
nastala kot posledica kakršne koli interakcije z drugimi uporabniki, osebami, ki jih
spoznate prek storitev in programov, ali osebami, ki vas najdejo zaradi informacij,
objavljenih v storitvah in programih oziroma prek njih. Soglašate, da boste pri vseh
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interakcijah z drugimi uporabniki v storitvah in programih uporabljali ustrezne
preventivne ukrepe ter opravili potrebne poizvedbe, preden se boste srečali z drugo
osebo. Družba TomTom ni obvezana k vključitvi v spor med uporabniki, lahko pa po
lastni presoji to stori.
5.2.5 Izjava o statusu ljubiteljskega športnika
Vaša odgovornost je zagotoviti, da vaša uporaba ali sodelovanje v storitvah in
programih ne vpliva na vaše izpolnjevanje pogojev za ljubiteljskega športnika.
Prosimo, preverite pri svoji zvezi ljubiteljskih športnikov, katera pravila veljajo za
vas. Družba TomTom ni odgovorna za vašo uporabo storitev in programov, ki bi vam
preprečila izpolnjevanje pogojev za ljubiteljskega športnika.
5.2.6 Obvestilo o omejitvi odgovornosti v zvezi s telesno dejavnostjo
Storitve in programi lahko vključujejo funkcije, ki promovirajo telesno dejavnost.
Razmislite o vključenih tveganjih in se posvetujete z zdravstvenim delavcem, preden
se lotite fizične dejavnosti ali uporabljate izdelke ali storitve TomTom. Družba
TomTom ni odgovorna za poškodbe ali škodo, ki bi lahko nastala kot posledica vaše
uporabe ali nezmožnosti uporabe funkcij izdelkov, storitev in programov.

5.3 Pravice družbe TomTom
5.3.1 Komunikacija in obveščanje
Z ustvarjanjem računa se strinjate, da lahko družba TomTom komunicira z vami v
elektronski obliki in da se nekatere informacije o vaši uporabi storitev in programov,
uporabniških podatkov in/ali podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, lahko delijo z
nami.
5.3.2 Prekinitev in spreminjanje
Družba TomTom si pridržuje pravico, da s predhodnim obvestilom ali brez njega
prekine, omeji, spremeni, posodobi, nadgradi in dopolni storitve, programe in
podatke, ki jih prispevajo uporabniki ter ki so vam zagotovljeni ali dani na voljo z
uporabo izdelka, storitev in programov (ki se pridobijo bodisi neposredno prek
družbe TomTom ali prek prodajnega posrednika), razen če je zagotavljanje takšnih
posodobitev, nadgradenj ali dopolnitev sestavni del izdelka, storitev in programov,
kot je družba TomTom navedla v času prodaje.
Družba TomTom si pridržuje pravico, da spremeni cene za storitve (za eno samo ali
pa na podlagi naročniškega razmerja) in programov, pri čemer vam bo posredovala
primerno vnaprejšnje obvestilo o tem (bodisi prek elektronske pošte, spletnih mest,
storitev, programov TomTom ali na drug način). Če bi taka sprememba povzročila
višje cene ali vas drugače postavila v slabši položaj (vendar ne v primeru, kjer do
višjih cen pride zaradi višjih državnih dajatev ali davkov), lahko svoje naročniško
razmerje prekinete pred in glede na datum, ko te spremembe stopijo v veljavo, tako
da pošljete e-pošto na naslov http://www.tomtom.com/support.
5.3.3 Uporabniški podatki in podatki, ki jih prispevajo uporabniki
Družba TomTom lahko po svoji lastni presoji zbere in obdela statistične podatke o
uporabi v zvezi z uporabniškimi podatki in podatki, ki jih prispevajo uporabniki, za
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izboljšanje svojih izdelkov, storitev in/ali programov, pod pogojem, da je za to
pridobila vaše soglasje, ki je za to potrebno.
V zvezi z uporabniškimi podatki pa v primeru, da naložite take podatke, družbi
TomTom zagotavljate trajno nepreklicno brezplačno dovoljenje, ki velja za ves svet in
se nanaša na uporabo in kopiranje takih uporabniških podatkov za namene lastne
uporabe družbe TomTom − brez prikaza uporabniških podatkov tretjim osebam brez
vašega soglasja − v taki meri, kot je ta uporaba nujna, da vam lahko družba TomTom
omogoči naročeni izdelek in/ali zahtevano storitev.
V zvezi s podatki, ki jih prispevajo uporabniki, družbi TomTom zagotavljate pravico,
da drugim uporabnikom dovoli uporabljati, spreminjati in nalagati kakršne koli
podatke, ki jih prispevajo uporabniki in ki jih lahko naložite prek storitev in
programov v skladu s temi pogoji in določili.
Družba TomTom lahko take informacije uporablja po lastni presoji, kjer koli na
svetu, brez obveznosti za kompenziranje, in prosto moralnih pravic, pravic
intelektualne lastnine in/ali drugih lastninskih pravic v zvezi s temi informacijami.
Če družba TomTom prejme obvestilo, da kateri koli podatki, ki jih prispevajo
uporabniki, kršijo kateri koli del teh pogojev in določil ali pa kršijo pravice tretjih
oseb, lahko takšne podatke odstrani brez predhodnega obvestila. Družba TomTom
lahko prekine vaš dostop do storitev in programov za nalaganje takšnih podatkov, ki
jih prispevajo uporabniki, ter njihovo uporabo.

6

Prekinitev in omejitve v primeru kršitve z vaše
strani

Družba TomTom si pridržuje pravico, da po lastni presoji in ne glede na druge
pravice takoj − ne da bi morala podati obvestilo o neizpolnitvi obveznosti ter brez
obveznosti za vas ali druge osebe − ukine vaš račun in/ali vaša naročniška razmerja,
izbriše vaš profil in vaše uporabniške podatke in/ali vaše podatke, ki ste jih prispevali
kot uporabnik, ter omeji vašo uporabo celotnega ali katerega koli dela vašega računa,
storitev in programov, če (i) ne izpolnjujete katerega koli bistvenega pogoja teh
pogojev in določil oziroma če ga kršite, (ii) plačilo za vaše storitve in/ali naročniška
razmerja po drugem poskusu še ni uspešno.
V takem primeru morate vrniti vse izvode vsebine TomTom in vseh njenih sestavnih
delov.
Poleg tega ob ukinitvi sočasno potečejo vaša dovoljenja in pravice, ki vam jih je
podelila družba TomTom.

7

Omejena garancija v zvezi z vašim izdelkom

7.1

Omejeno jamstvo

Družba TomTom nudi omejeno garancijo, da bo izdelek (ki ga pridobite bodisi
neposredno prek družbe TomTom ali prek prodajnega posrednika) brez napak v
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izdelavi in materialih ob normalni uporabi v obdobju dveh (2) let od datuma nakupa
izdelka ali od datuma nakupa do datuma vaše kršitve katerega koli od teh pogojev in
določil; velja krajše od obeh obdobij. V tem obdobju bo izdelek – po lastni presoji
družbe TomTom – družba TomTom bodisi popravila ali pa zamenjala brez stroškov
za vas, ki bi nastali zaradi rezervnih delov ali opravljenega dela. Poleg tega bo družba
TomTom odgovorna za stroške transporta in/ali pošiljanja, povezane s popravilom
ali zamenjavo. Če je izdelek popravljen po izteku tega obdobja, se obdobje za
popravilo izteče v šestih (6) mesecih po datumu popravila. Ta omejena garancija ni
prenosljiva.

7.2 Česa tega omejena garancija ne zajema
Ta omejena garancija ne zajema škode, ki nastane zaradi normalne obrabe ali kot
posledica tega, da je izdelek odprla in popravljala druga oseba, ki je družba TomTom
ni pooblastila za to, in ne zajema škode, ki jo povzročijo: nepravilna uporaba, vlaga,
tekočine, bližina vira toplote ali izpostavljenost vročini ter nesreča, zloraba,
neupoštevanje navodil, ki so priložena izdelku, zanemarjanje ali neustrezna uporaba.
Omejena garancija prav tako ne zajema fizičnih poškodb na površini izdelka.
Poleg tega ta omejena garancija ne krije nikakršnih storitev, programov, podatkov, ki
jih prispevajo uporabniki, ali gradiv tretjih oseb, ki lahko spremljajo izdelek ali so
nameščeni na izdelku ali jih lahko pridobite prek storitev, programov ali spletnih
strani TomTom. Omejena garancija ne zajema vgrajevanja, odstranjevanja ali
vzdrževanja izdelka ali katerih koli stroškov, povezanih s tem.
Družba TomTom ne daje nobenih komercialnih ali drugih garancij v zvezi z izdelki,
poleg omejene garancije, navedene v teh pogojih in določilih. Ta omejena garancija je
edina izrecna garancija, ki vam je dana, in nadomešča vse druge izrecne garancije ali
podobne obveznosti (če obstajajo), ki izvirajo iz morebitnega oglaševanja,
dokumentacije, embalaže ali prek drugih oblik komunikacije.
Določbe te klavzule ne vplivajo na vaše zakonite pravice v skladu z veljavno
predpisano državno zakonodajo, med drugim vključno z vašim pravnim jamstvom za
skladnost blaga.

7.3 Kako podati garancijski zahtevek?
Če želite podati garancijski zahtevek v skladu z omejeno garancijo, morate družbo
TomTom obvestiti o pomanjkljivosti in pomanjkljivost pojasniti družbi TomTom,
tako da vzpostavite stik z družbo TomTom v 2-letnem obdobju jamstva prek
http://www.tomtom.com/support, da boste pridobili številko dovoljenja za vračilo
naročila. Izdelke morate vrniti družbi TomTom, takoj ko je to mogoče po vašem
obvestilu o pomanjkljivosti, skupaj s pojasnilom pomanjkljivosti in s številko
dovoljenja, ki ste jo prejeli od družbe TomTom, na naslov, ki je naveden na poštni
oznaki, ki ste jo prejeli, ko ste dobili številko dovoljenja za vračilo naročila. Ravnati
morate tudi v skladu z morebitnimi drugimi postopki, ki jih predvidi družba
TomTom, če sploh.
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8

Omejena garancija v zvezi s storitvami, programi,
podatki, ki jih prispevajo uporabniki, in gradivi
tretjih oseb

Družba TomTom je lahko odvisna od tretjih oseb za zagotovitev nekaterih (dela)
storitev, programov in podatkov, ki jih prispevajo uporabniki.
Še posebej morate biti pozorni na dejstvo, da lahko pri uporabi programske opreme v
navigacijskem sistemu ali pri uporabi, nalaganju ali spreminjanju pride do napak v
izračunih, kar povzročijo lokalni okoljski pogoji in/ali nepopolni podatki.
Storitve, programi, podatki, ki jih prispevajo uporabniki, ali kakršna koli gradiva
tretjih oseb so na voljo "kot so" in brez kakršne koli garancije.
V največji možni meri, kot jo dovoljuje zakonodaja, družba TomTom ne podaja
nobenih jamstev ali zagotovil − izrecnih ali implicitnih − v zvezi z nakupom
(neposredno prek družbe TomTom ali prek prodajnega posrednika), dostopom ali
uporabo storitev, programov, podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ali gradiv tretjih
oseb, med drugim vključno s/z (i) pravilnostjo, napakami in natančnostjo (ii)
zadostnostjo, (iii) uporabnostjo, zadovoljivo kakovostjo in primernostjo za določen
namen (iv) zanesljivostjo, pomanjkljivostmi, delovanjem in razpoložljivostjo (v)
implicitnimi jamstvi o lastninski pravici in nekršitvi, (vi) varnostjo, tveganjem za
prestrezanje informacij, virusi ali drugimi škodljivimi elementi, (vii) prizadevanji po
strokovnosti, podporo, obveščanjem ali storitvami, (viii) nespodobnim, grozečim,
žaljivim, nezakonitim ali drugače neustreznim značajem.
Določbe te klavzule ne vplivajo na vaše zakonite pravice v skladu z veljavno
predpisano državno zakonodajo, med drugim vključno z morebitnimi zakonsko
predpisanimi garancijami. Če se za kateri koli del te omejene garancije izkaže, da je
neveljaven ali neizvršljiv, ostane preostali del omejenega jamstva kljub temu v polni
veljavi.

9

Omejitev odgovornosti in razbremenitev pred
terjatvami z vaše strani

9.1 Odškodninska odgovornost
V največji možni meri, kot jo dovoljuje veljavna zakonodaja, niti družba TomTom niti
njeni dobavitelji, njeni podizvajalci, podružnice, predstavniki, direktorji, zaposleni,
zastopniki ne odgovarja/jo vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli škodo,
bodisi neposredno, posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (med drugim
vključno s škodo zaradi nezmožnosti uporabe ali dostopa do izdelkov, izgube
podatkov, izgube posla, izgube dobička, prekinitve poslovanja in podobno), ki bi
nastala zaradi oziroma bila povezana z:
i. uporaba, nezmožnost uporabe ali dostopa ali drugo delovanje izdelka, storitve,
programa, uporabniških podatkov, podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ali
gradiva tretjih oseb, tudi če je bila družba TomTom obveščena o možnosti za
tovrstno škodo; ali
ii. vaše ravnanje ali ravnanje drugih uporabnikov (bodisi na spletu ali drugače)
ali udeležba na dogodku TomTom ali kakršni koli podatki, ki jih prispevajo
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iii.
iv.
v.

uporabniki, tudi če je bila družba TomTom obveščena o možnosti za tovrstno
škodo. Prevzemate polno odgovornost za vašo uporabo storitev, programov,
uporabniških podatkov in podatkov, ki jih prispevajo uporabniki; ali
kakršno koli goljufivo zavajanje s strani uporabnikov storitev, programov
in/ali podatkov, ki jih prispevajo uporabniki; ali
kakršno koli kršitvijo teh pogojev in določil; ali
zakonodajo in pravicami tretjih oseb.

Poleg tega, družba TomTom ne podpira nobenih podatkov, ki jih prispevajo
uporabniki, ali katerega koli mnenja, priporočila ali nasveta, ki je v podatkih izražen,
in družba TomTom izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v povezavi z vašim
dostopom do takšnih podatkov in uporabo takšnih podatkov, ki jih prispevajo
uporabniki. Družba TomTom deluje le kot pasiven kanal za distribucijo podatkov, ki
jih prispevajo uporabniki, in ne prevzema nikakršne obveznosti ali odgovornosti
glede kakršnih koli podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ali dejavnosti
uporabnikov. Tudi v primeru, da se družba TomTom odloči, da spremlja katere koli
podatke, ki jih prispevajo uporabniki, družba TomTom ne prevzema nobene
odgovornosti za takšne podatke ali obveznosti za spremljanje ali odstranitev takšnih
podatkov, ki jih prispevajo uporabniki.
To pomeni, da v kolikor se ugotovi, da je družba TomTom odgovorna za škodo, ki
vam je nastala in ki je na kakršen koli način povezana z vašo uporabo (ali
nezmožnostjo uporabe) in/ali dostopom (ali nezmožnostjo dostopa) ali na drug način
z delovanjem izdelka, storitve, programa, uporabniških podatkov, podatkov, ki jih
prispevajo uporabniki, in/ali gradivi tretjih strani, bo odgovornost družbe TomTom
(i) v primeru plačanega izdelka, storitve ali programa omejena na znesek, ki ste ga
dejansko plačali za zadevni izdelek, storitev ali program, in (ii) v primeru brezplačne
storitve, programa, podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, in vaših uporabniških
podatkov omejena na znesek 350,00 USD.
Ne glede na zgoraj zapisane določbe ali drugo vsebino teh pogojev in določil pa nič iz
teh pogojev in določil ne omeji odgovornosti katere koli strani za smrt ali telesno
poškodbo, ki bi bila posledica lastne malomarnosti.
Veljavna predpisana državna zakonodaja morda ne dovoljuje omejitev ali izključitev
odgovornosti, kot je določeno v teh pogojih in določilih. Zgornja omejitev
odgovornosti ne vpliva na vaše pravice, skladne z veljavno predpisano državno
zakonodajo. Za več informacij o pravicah, skladnih z veljavno predpisano državno
zakonodajo, se, prosimo, obrnite na Združenje potrošnikov v svoji državi ali na
ustrezni državni organ.

9.2 Oprostitev materialne odgovornosti
Soglašate, da boste razbremenili pred terjatvami, branili in oprostili obveznosti
družbo TomTom, njene podružnice, predstavnike, direktorje, zaposlene, zastopnike,
pridobitelje licence in dobavitelje glede vseh terjatev, izgub, odgovornosti, stroškov
in škod, med drugim vključno z odvetniškimi honorarji zaradi ali v povezavi s
katerim koli načinom vaše uporabe in/ali vašim ravnanjem v povezavi z izdelkom,
storitvijo, programom in/ali vašimi podatki, ki jih prispevate kot uporabnik, in vašim
ravnanjem v povezavi z drugimi uporabniki ali kakršno koli kršitvijo teh pogojev in
določil, zakonodaje ali pravic tretjih oseb.
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10 Gradiva in spletna mesta tretjih oseb
Izdelki, storitve in programi lahko uporabljajo gradiva tretjih oseb. Za uporabo
gradiv tretjih oseb, vključenih v izdelke, storitve in programe, lahko veljajo drugi
pogoji in določila. Uradna obvestila o avtorskih pravicah in pogoje specifičnih licenc
za ta gradiva tretjih strani najdete na našem spletnem mestu
http://www.tomtom.com/legal oziroma prek njega.
Soglašate, da oddaja katerega koli naročila pomeni, da ste prebrali in sprejeli pogoje
in določila za morebitno gradivo tretjih strani, vključeno v naročeni izdelek, storitev
ali program, če obstaja.
Kjer družba TomTom omogoča povezave in/ali dostop do spletnih mest tretjih strani
in/ali gradiva tretjih strani, je to le zaradi vaše prikladnosti. Vključitev katere koli
povezave ali dostopa ne pomeni, da družba TomTom jamči za spletno mesto ali
gradivo tretjih oseb. Družba TomTom ni odgovorna za gradiva tretjih oseb, vsebino
spletnih mest tretjih oseb, storitve ali funkcionalnosti, morebitne povezave,
vsebovane na spletnih mestih ali storitvah tretjih oseb, ali za spremembe in
posodobitve spletnih mest ali storitev tretjih oseb.
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Višja sila

Višja sila pomeni okoliščine, ki ovirajo izpolnjevanje obveznosti družbe TomTom v
skladu s temi pogoji in določili, in nad katerimi družba TomTom nima primernega
nadzora, vključno z zamujenimi in/ali odloženimi dostavami in nepopolnimi
dostavami s strani družbe TomTom in začasno ali delno nerazpoložljivostjo vašega
računa, storitev, programov, uporabniških podatkov in/ali podatkov, ki jih
prispevajo uporabniki, ki jih povzročijo okoliščine, nad katerimi družba TomTom
nima primernega nadzora. V primeru višje sile so vse obveznosti družbe TomTom
začasno opuščene. Če obdobje, v katerem družba TomTom ne more izpolnjevati
svojih obveznosti zaradi višje sile, traja več kot devetdeset (90) koledarskih dni, sta
obe stranki upravičeni do razveljavitve nakupnega sporazuma v pisni obliki, družba
TomTom pa je upravičena do razveljavitve sporazuma za storitve in programe brez
obveznosti plačila kakršne koli kompenzacije zaradi ali v povezavi s to razveljavitvijo
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Zasebnost

Da vam družba TomTom lahko dostavi izdelke in storitve, mora uporabiti osebne
informacije o vas. Družba TomTom upošteva zakonodajo Evropske unije in druge
lokalne zakone o zasebnosti in varstvu podatkov. Na podlagi tega bo družba TomTom
vaše informacije uporabljala le za namen in obdobje, za katera so bile pridobljene.
Naš veljavni pravilnik o varovanju zasebnosti najdete na
naslovu www.tomtom.com/privacy.
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Pravice tretjih oseb

Tretje osebe v skladu z veljavno zakonodajo nimajo pravic, da se opirajo na oziroma
da uveljavljajo kateri koli pogoj teh pogojev in določil, to pa ne vpliva na nobeno
16

pravico ali pravno sredstvo tretje osebe, ki obstaja ali ki je na voljo ločeno od tovrstne
veljavne zakonodaje.

14 Spremeni
Družba TomTom si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali sprejme dodatke k
tem pogojem in določilom. Najnovejšo različico lahko najdete na spletnih mestih
TomTom. Prosimo vas, da redno preverjate spletna mesta TomTom

15

Celoten sporazum

Ti pogoji in določila (vključno z vsemi dodatki in spremembami, ki so dodani v
spremno embalažo izdelka) in vsi drugi pogoji in določila, če obstajajo, tvorijo
celoten sporazum med vami in družbo TomTom, nanašajoč se na izdelke, vključno s
podpornimi storitvami (če obstajajo), storitvami, programi, podatki, ki jih prispevajo
uporabniki, in/ali uporabniškimi podatki in nadomestijo vsa pretekla ali sočasna
ustna ali pisna sporočila, predloge in dogovore v zvezi s programsko opremo ali
kakršno koli drugo vsebino, ki jo urejajo ti pogoji in določila. V takšni meri, kot so
pogoji katere koli od politik ali programov za podporne storitve TomTom v
navzkrižju s pogoji teh pogojev in določil, obveljajo ti pogoji in določila. Če se katera
koli določba iz teh pogojev in določil izkaže za nično, neveljavno, neizvedljivo ali
nezakonito, vse ostale določbe še naprej ostanejo veljavne v celoti.

16 Preživetje
Vse določbe v teh pogojih in določilih, ki po svoji naravi trajajo dlje od prenehanja
veljavnosti ali izteka katere koli prodaje ali licence vašega računa, storitve, programa,
uporabniških podatkov in podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ostanejo v veljavi
po prenehanju veljavnosti teh pogojev in določil.
To med drugim vključuje tudi licenco družbe TomTom za uporabo, nalaganje,
spreminjanje, distribuiranje, podlicenciranje, obratni inženiring, povratno prevajanje
ali razstavljanje in prikazovanje podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ki ste jih vi
ustvarili.
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Neodvisnost določb

Če se katera koli določba iz teh pogojev in določil izkaže za nično, neveljavno,
neizvedljivo ali nezakonito, vse ostale določbe še naprej ostanejo veljavne v celoti. V
primeru kakršne koli take neveljavne določbe bo družba TomTom predložila nove
pogoje in določila, ki bodo nadomestila tovrstne neveljavne določbe. Te nove pogoje
in določila se v zvezi z njihovo vsebino in učinkom razlaga kar se da skladno z
izvirnim besedilom, kot je bilo to zapisano, vendar na način, da je mogoče iz njih
dejansko izpeljati pravice.
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18 Veljavno pravo in pristojno sodišče
Za te pogoje in določila ter morebitne spore, povezane s temi pogoji in določili ali z
nakupom in uporabo izdelkov, storitev, programov, uporabniških podatkov,
podatkov, ki jih prispevajo uporabniki, ali drugim velja slovenska zakonodaja.
Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga v primeru
teh pogojev in določil ne velja.
Vse spore, ki bi nastali zaradi oziroma v povezavi s temi pogoji in določili, bodo
obravnavala sodišča v Ljubljani, v Sloveniji, ki bodo izključno pristojna za te spore
(vključno z nepogodbenimi spori in zahtevki). Ta klavzula ne vpliva na vaše pravice iz
predpisane lokalne zakonodaje, vključno s pravico, kjer to velja, da kateri koli spor, ki
bi nastal zaradi oziroma v povezavi s temi pogoji in določili, predložite sodiščem v
pristojnosti pa vašem kraju bivanja ali drugim sodiščem, ki so pristojna za obravnavo
takih sporov.

19 Prevodi
Slovenska različica teh pogojev in določil je različica, ki prevlada za vaš nakup.
Morebitni prevodi v druge jezike so dodani zgolj zaradi prikladnosti.

20 Vprašanja in pritožbe
Če imate kakršna koli vprašanja, predloge ali pritožbe v zvezi z vašim naročilom,
vašim nakupom, temi pogoji in določili, ali če želite iz kakršnega koli razloga stopiti v
stik z družbo TomTom, se, prosimo, obrnite na družbo z e-pošto prek naslova
http://www.tomtom.com/support. Družba TomTom se bo natančno seznanila z vašo
e-pošto in obravnavala morebitne pritožbe takoj, ko bo to mogoče, ter vam poslala
odgovor v roku enega (1) tedna.
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Definicije

Račun: vaš račun TomTom, ustvarjen prek platforme ali programa.
Program: vsi programi za mobilne telefone, ki jih je razvila družba TomTom in si
jih lahko prenesete prek prodajnega posrednika.
Vgrajena naprava: vsak izdelek, ki je vgrajen v vozilo in vam ga proda tretja oseba.
Platforma: vse platforme, ki jih da na voljo družba TomTom in prek katerih boste
lahko prejemali storitve. Tovrstne platforme med drugim vključujejo:
–
–
–
–
–
–

TomTom MyDrive,
TomTom Home,
MyTomTom,
TomTom MySports,
debatni forum TomTom,
in katerokoli drugo spletno platformo.
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Izdelek: vsakršno strojno opremo, enote in dodatke, med drugim vključno z:
–
–
–

vse navigacijske naprave (izključujoč vgrajene naprave)
športne naprave
spremljevalni predmeti in pripomočki

Prodajni posrednik: vsak spletni ali nespletni prodajni posrednik, ki prodaja
izdelke, vgrajene naprave, storitve in programe, med drugim vključno s prodajalci
(avtomobilov) tretjih strani in trgovinami s programi tretjih strani.
Storitev: vsaka plačana ali brezplačna storitev, ki jo omogoča družba TomTom prek
elektronskih medijev, bodisi na podlagi naročniškega razmerja, stalno ali za
posamezno storitev, med drugim vključno z:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

zemljevidi (bodisi prednameščeni ali preneseni),
informacijami varnostne/prometne kamere,
prometnimi informacijami,
točkami zanimanja,
vremenskimi informacijami,
informacijami o cenah goriv,
glasovi.
Vsebina TomTom
Platforme

Pogoji in določila: ti splošni pogoji in določila družbe TomTom International B.V.,
zasebne družbe z omejeno odgovornostjo in s sedežem v Amsterdamu, na naslovu De
Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nizozemska, in registrirane v trgovskem
registru nizozemske Gospodarske zbornice pod številko 34076599, in s številko za
DDV NL 8007.65.679.B.01.
Gradivo tretjih oseb: vsebina, kode programske opreme, podatki, informacije,
funkcionalnosti, druge vsebine in algoritmi, ki so licencirani ali na drug način dani na
razpolago s strani tretjih oseb, ki niso družba TomTom.
Vsebina TomTom: vse informacije, besedila, datoteke, skripte, grafike, fotografije,
zvoki, glasba, videoposnetki, interaktivne funkcije, funkcionalnosti ali druga
podobna gradiva, ki jih da na voljo družba TomTom.
Spletna mesta TomTom
: vsa spletna mesta, ki jih da na voljo družba
TomTom in do katerih dostopate brez predhodne registracije ali prijave, med drugim
vključno z:
–
–
–

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

Uporabniški podatki: vsebina, ki jo naložite na ali prek programa, platforme,
izdelka ali storitve, vključno s komunikacijo, gradivi, informacijami, podatki, mnenji,
fotografijami, profili, sporočili, opombami, povezavami na spletna mesta, glasbo,
videoposnetki, načrti, slikovnim gradivom, zvoki in vsako drugo vsebino, razen v
obsegu, ko so pravice intelektualne lastnine, povezane z omenjeno vsebino, v lasti
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družbe TomTom ali pa ima/imajo omenjeno vsebino družba TomTom, njene
podružnice ali pridobitelji licence v lasti na drugačen način.
Podatki, ki jih prispevajo uporabniki: kakršni koli uporabniški podatki, ki se
prispevajo družbi TomTom z uporabo programa, platforme, izdelka ali storitve,
vendar le v primeru, da ima družba TomTom pravico do uprabe teh
podatkovv skladu z vašo odobritvijo, relevantnimi podatki o izdelku, temi pogoji in
določili in/ali Pravilnikom družbe TomTom o varovanju zasebnosti, ki vam je na
voljo s strani družbe TomTom.
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