
 

 

 

Правна информация и условия за използване на Continental Reifen 

Deutschland GmbH за приложението „ContiConnect Driver“. 

 

С инсталирането и/или използването на приложението „ContiConnect Driver“ (наричано 

по-долу „Приложението“ или „Приложението ContiConnect Driver“), инсталиращото 

лице/потребителят приема безусловно следните условия за използване на Continental 

(наричани по-долу „Continental“) 

 

Тези условия за използване се отнасят до следните допълнителни условия, които са 

приложими също за използването на приложението и могат да бъдат намерени в 

приложението: 

 

• Условия за защита на данните  
 
 

§ 1 

Права върху интелектуалната собственост на Continental 

 

Условията за използване, изложени в „Магазин за приложения Google PlayStore – 

Бизнес и Политики на програмата“, ще са приложими за използването на 

приложението, освен ако е определено друго в разпоредбите по-долу. 

Притежанието на всички права върху интелектуална собственост в приложението и 

върху свързаните творби, публикувани и създадени от Continental, били те като част от 

приложението или не, остава изключително на Continental и нейните дъщерни 

дружества. Всякакво използване, включително възпроизвеждане, разпространение или 

предлагане на обществеността на такива текстове, снимки, графики, анимации, 

видеоклипове, музика, звуци и други материали в други електронни или печатни 

публикации (особено в други приложения или уебсайтове), не е разрешено без 

изричното съгласие на Continental или нейните дъщерни дружества. 

 

Continental има право да използва търговските марки и логата („търговските марки“) 

представени във или свързани с приложението. Нищо в тези условия за използване и 

никаква част от информацията в приложението не трябва да се тълкува като 

предоставяне на лиценз за използване на тези търговски марки. Не може да бъде 

направено заключението, че търговските марки са свободно достъпни за всеки само 

защото са споменати в приложението. За използване на търговските марки се изисква 
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изричното писмено съгласие на Continental. Неупълномощеното използване на тези 

търговски марки е строго забранено. 

 

Continental ще прилага своите права върху интелектуалната собственост в целия свят 

в рамките на приложимото законодателство. 

 

 

 

§ 2 

Съдържание и използване на приложението, отговорност 

 

Continental предоставя приложението за смартфон ContiConnect Driver. Приложението 

дава възможност за показване на свързани с гумите данни (напр. налягане на гумите, 

температура на гумите) от свързана система CPC (ContiPressureCheck) на мобилно 

устройство и да дава предупредителни сигнали и препоръки незабавно при 

възникването на свързано с гумите известие. Освен това Приложението дава 

възможност за предаване на данни, свързани с гумите, автомобила и качеството, в 

центъра за обслужване на ContiConnect, както и за достъп до тези данни от страна на 

ръководителя на автопарка. 

Предоставяната в приложението информация не е обвързваща и се предоставя 

единствено за информационни цели. Тя не представлява каквото е и да е 

предложение в смисъла на приложимите законови разпоредби. Информацията, 

съдържаща се в приложението, може да съдържа неточности и печатни и други 

грешки. Информацията на тези страници може да бъде актуализирана периодично и 

понякога може да бъде неактуална. Нито ние, нито някой от нашите доставчици на 

информация трети страни гарантира точността, изчерпателността или 

използваемостта на такава информация, нито нейната продаваемост или годност за 

конкретна цел. Коментари и други материали, които се показват в приложението, 

нямат за цел да представляват съвет, на който трябва да се разчита. Следователно с 

изключение на изложеното по-долу в клауза 3 ние отхвърляме всички отговорности, 

произтичащи от евентуално уповаване на такива материали при каквото и да е 

използване на приложението или от човек, който може да бъде информиран за каквато 

и част да е от съдържанието му. Ако смятате, че каквато и да е информация, 

показвана или публикувана в приложението, е неточна, невярна или неподходяща, или 

нарушава което и да е от правилата, изложени в настоящите условия за използване, 

моля, уведомете ни като се свържете с нас по посочения по-долу начин. 
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Информацията, предоставена в приложението, и всички предоставяни продукти и 

услуги могат да бъдат променени или актуализирани по всяко време от Continental без 

предизвестие. Приложението не съдържа никакви гаранции или индикации за 

качество, за които Continental носи изрично или косвено отговорност. Също така 

Continental не поема ангажимент, че предоставената информация е актуална, вярна 

или изчерпателна и не носи отговорност за качеството ѝ. Потребителят не трябва да 

манипулира приложението и трябва да го използва само както е посочено. 

Continental може да ограничи достъпа до някои части на приложението само за 

потребители, които са се регистрирали в Continental.  Трябва да третирате всички 

пароли като поверителни и не трябва да ги разкривате на никоя трета страна.  

Continental има правото да деактивира всеки код за идентифициране на потребител 

или парола по всяко време, ако според Continental не сте спазили някоя от 

разпоредбите в настоящите условия за използване. 

Ваша отговорност е да гарантирате, че компютъра или мобилното ви устройство 

отговаря на всички необходими технически характеристики, за да можете да 

осъществявате достъп до и да използвате приложението. Приложението е 

лицензирано само за използване в съответствие с настоящите условия, на 

притежавано или контролирано от вас устройство, а ако сте потребител, то е 

лицензирано само за ваша собствена нетърговска лична употреба.  

Continental не може да гарантира постоянната, непрекъсната или безгрешна работа на 

приложението.  Възможно е да има моменти, когато всички или определени функции, 

части или съдържание на приложението станат недостъпни (планирано или 

непланирано) или бъдат променени, преустановени или оттеглени от Continental по 

собствена преценка на компанията без предизвестие до вас.  Вие приемате, че 

Continental няма да носи отговорност пред вас или която и да е трета страна за 

евентуална недостъпност, модификация, преустановяване или оттегляне на 

приложението или на каквито и да е негови функции, части или съдържание. 

 

Изключват се искове на потребителя за щети, възникнали във връзка с използването 

на приложението и съдържанието му. Това изключение не важи, ако сте потребител и 

предоставено от Continental дефектно цифрово съдържание повреди устройство или 

цифрово съдържание, което ви принадлежи, и това е причинено от това, че Continental 

не е положила разумна грижа и умения, като в такъв случай Continental ще поправи 

щетите или ще ви изплати компенсация. Continental обаче няма да носи отговорност за 

щети, които сте могли да избегнете, като следвате съвета на Continental да приложите 

актуализация, която ви е предложена безплатно, или за щети, причинени поради 
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факта, че не сте спазили правилно инструкциите за монтаж или не сте изпълнили 

минималните системни изисквания, препоръчани от Continental. Ако сте потребител и 

цифровото съдържание, което сме ви предоставили е дефектно, имате право на 

поправка или замяна. Ако дефектът не може да бъде отстранен в разумен срок и без 

причиняване на значително неудобство, можете да получите част или всички свои 

пари обратно. 

 

• Continental изключва всички косвени условия, гаранции, заявления или други 

условия, които може да са приложими за приложението или каквото и да е 

съдържание в него. 

• С изключение на изложеното в настоящата клауза 3, отговорността на 

Continental към вас за евентуални загуби или щети, независимо дали 

произтичат от договор, незаконно действие (включително небрежност), 

нарушение на законово задължение или по друг начин, дори ако са предвидими, 

произтичащи от или във връзка с: 

o използване на или невъзможност за използване на приложението; или 

o използване на или уповаване на което и да е съдържание, показвано в 

приложението, ще бъде ограничено до цената на приложението. 

 

В частност, Continental няма да носи отговорност за: 

• загуба на печалби, продажби, бизнес или приходи; 

• прекъсване на бизнеса; 

• загуба на очаквани спестявания; 

• загуба на бизнес възможности или репутация; или 

• каквито и да е косвени или последващи загуби или щети. 

 

Във връзка с всички потребители, Continental не ограничава или изключва 

отговорността си към вас за:  

 

(i) смърт или физически наранявания, причинени от нашата небрежност; 

(ii) измамно изопачаване от наша страна; или  

(iii) каквато и да е друга отговорност, която може да бъде ограничена или 

изключена съгласно английското законодателство. 

 

Без да се засягат горепосочените разпоредби, Continental има право да се възползва 

от всякакви приложими изключения и/или ограничения на отговорността, разрешени от 
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законите на която и да е държава, които са приложими за показваната в приложението 

информация, и/или каквито и да е услуги, предлагани от или от името на Continental. 

 

Continental препоръчва силно да не използвате или, в частност, да работите с 

електронни устройства докато шофирате. Continental не носи никаква отговорност за 

каквито и да е щети, произтичащи от инциденти в следствие от това, нито за 

налагането на каквито и да е глоби.  

Continental може да актуализира или да изисква от вас да актуализирате 

приложението, при условие че всяко актуализирано цифрово съдържание винаги ще 

отговаря на описанието му, предоставено ви от Continental, преди да изтеглите 

приложението.  

Като условие за използването на приложението от ваша страна, вие приемате, че няма 

да го използвате или каквито и да е материали или информация в него за каквато и да 

е цел, която е незаконна или забранена от настоящите условия за използване. 

Не можете да използвате приложението: 

• по какъвто и да е начин, нарушаващ който и да е приложим местен, 

национален или международен закон или разпоредба; 

• по какъвто и да е начин, който е незаконен или измамен, или има каквато 

и да е незаконна или измамна цел или ефект; 

• с цел нараняване или опит за нараняване на която и да е трета страна по 

какъвто и да е начин (в частност непълнолетни лица); 

• за да изпращате, получавате съзнателно, качвате, изтегляте, използвате 

или използвате повторно каквито и да е материали, които (i) са неточни, 

дискриминиращи, клеветнически, нецензурни, заплашителни, измамни, 

обидни, pугатни или оскърбителни (или е вероятно да бъдат възприети 

като такива), (ii) подстрекават към насилие или каквито и да е други 

незаконни или неморални дейности, (iii) нарушават правата върху 

интелектуална собственост на друго лице, (iv) се отразяват негативно 

върху производителността или наличността на приложението; или (v) по 

друг начин нарушават някое от настоящите условия за използване;  

• за да прехвърляте или осигурявате изпращането на каквито и да е 

нежелани или неразрешени рекламни или промоционални материали 

или каквато и да е друга форма на просене; или 

• за да прехвърляте съзнателно каквито и да е вируси, червеи, троянски 

коне или други чужди програми, които могат да бъдат използвани за 
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осъществяване на достъп до и/или промяна, изтриване или увреждане 

на каквито и да е файлове с данни или други компютърни програми. 

Всички потребители гарантират, че вие имате законното право да използвате 

приложението в съответствие с настоящите условия за използване. Вие приемате да 

бъдете отговорни за плащането на всички такси и други парични суми от каквото и да е 

естество, които произтичат от използването на приложението от ваша страна. 

 

Continental не дава никакви гаранции, че приложението (или каквито и да е сайтове, 

които са свързани с приложението) няма технически грешки, компютърни вируси или 

други злонамерени или увреждащи компютърни програми. 

 

§3 

Събиране и обработване на данните 

 

Continental разбира, че защитата на вашата поверителност при използването на това 

приложение е важен въпрос за вас. Continental приема много сериозно защитата на 

личните данни. Затова Continental е предприела необходимите технически и 

организационни мерки за гарантиране спазването на разпоредбите, уреждащи 

защитата на данни. 

 

Доколкото съществува възможността за въвеждане на лични данни в приложението, 

потребителят разкрива тези данни на изрично доброволна основа. Потребителят може 

и има разрешение да използва всички предлагани услуги, по принцип без да 

предоставя този вид данни.  

  

Когато потребителят е дал съгласието си личните му данни да бъдат събирани, 

обработвани и използвани, Continental ще използва тези лични данни единствено за 

обработване на запитване или в контекста, за който е било дадено съгласието и в 

съответствие с приложимите условия за защита на данните. 

 

Във връзка с използването на това приложение, моля, приемете отделно условията за 

защита на данните на Continental Reifen Deutschland GmbH. Можете да прочетете 

съдържанието на условията за защита на данните по всяко време в приложението и в 

магазина за приложения. Continental Reifen Deutschland GmbH си запазва правото да 

изменя или адаптира това условие за защита на данните, да изтрива части от него или 

да добавя нови части по своя преценка, но в рамките на законовите разпоредби. Моля, 

прочитайте условията за защита на данните редовно, за да се информирате за 
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евентуални промени. Ако продължите да използвате това приложение, след като сте 

получили известие от Continental Reifen Deutschland GmbH, че условията за защита на 

данните са променени, с това вие потвърждавате приемането си на новите условия за 

защита на данните.  

 

В случай че приложението се използва от потребители трети страни (напр. служител 

на автопарка / компанията за управление на автопарка), потребителят е длъжен да 

получи предварителното писмено съгласие на потребителят трета страна за събиране 

и обработване на личните му данни с цел използване на това приложение.  

 

§4 

Право на достъп 

 

Имате правото да заявявате и получавате безплатно информация за всякакви лични 

данните за вас, съхранявани от Continental. Освен това имате правото да коригирате 

неточни данни, да блокирате или изтривате данни. Ако имате въпроси относно това, 

моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните на имейл адрес: 

dataprotection@conti.de. Ако изтегляте страници и файлове, когато използвате 

приложението, и бъдете помолени да въведете данни за себе си, то имайте предвид, 

че тези данни не се прехвърлят защитено през интернет, и че неупълномощени лица 

може да са в състояние да научат или дори манипулират данните.  

 

§5 

Връзки към други уебсайтове 

 

Връзки към уебсайтове на трети страни също могат да бъдат предоставяни в 

приложението като допълнителна услуга. Тези уебсайтове са напълно независими и 

извън обхвата на отговорност и контрола на Continental. Следователно Continental не е 

отговорна за съдържанието на нито един от тези уебсайтове на трети страни, до които 

се осъществява достъп от приложението, и не поема никаква отговорност за 

съдържанието, условията за защита на данните или използването на такива сайтове. 

Доставчикът на уебсайта, свързан чрез приложението, носи пълна отговорност за 

незаконно, невярно или непълно съдържание и особено за щети, произтичащи от 

използването или неизползването на предлаганата информация от този вид. С 

изключение на изложеното в клауза 3 по-горе Continental не може да приеме каквато и 

да е отговорност поради каквато и да е причина във връзка с каквито и да е такива 

други уебсайтове (включително, за избягване на съмнения, а не като ограничение, 
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каквато и да е невъзможност за осъществяване на достъп или забавяне при 

осъществяването на достъп до който и да е такъв друг уебсайт) или във връзка с 

каквито и да е материали или информация, показвани в тях, или които можете да 

срещнете по друг начин, след като излезете от приложението чрез хипертекстова 

връзка или по друг начин. 

 

§6 

Възрастово ограничение 

 

Минималната възраст за използване на приложението е 18 години. Потребителят 

гарантира, че е на възраст над 18 години. Ако Continental установи, че потребителят не 

е на възраст поне 18 години, Continental има право да вземе всяка от следните мерки. 

Доколкото потребителят не е пълнолетен, той гарантира, че има разрешението на 

своите родители да използва приложението. 

 

§7 

Наличност на приложението 

 

Това приложение понастоящем е достъпно само в избрани магазини за приложения. 

Continental си запазва правото да предлага приложението също и в целия свят в 

бъдеще; това обаче не предполага намерението на Continental да обяви по обвързващ 

начин, че приложението ще бъде достъпно в целия свят. 

 

§8 

Прекратяване на участието 

 

Участието в нашите приложения приключва веднага след като потребителят 

деинсталира приложението ContiConnect Driver. Освен това, ако потребителят оттегли 

даденото при първото използване съгласие за обработване на данни от Continental, 

участието в приложението ContiConnect Driver вече няма да бъде възможно и ще бъде 

прекратено.  

 

Continental има право да прекрати участието на даден потребител в приложението 

ContiConnect Driver незабавно, ако потребителят наруши настоящите Условия за 

използване. В този случай засегнатият потребител ще може да използва приложението 

ContiConnect Driver отново само след изричното разрешение на Continental.  
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Независимо от това Continental може да прекрати онлайн форума на приложението 

ContiConnect Driver и свързаните услуги по всяко време след предизвестие, без да 

изтъква причини. В този случай членовете не могат да имат претенции към 

предоставянето (повторно) на услугите на приложението ContiConnect Driver.  

 

В случай на прекратяване на участието в приложението ContiConnect Driver, 

Continental ще изтрие всички лични данни и съдържание, въведени от потребителя. 

Потребителят няма право да изисква от оператора да върне каквото и да е 

съдържание или данни, подадени по-рано от потребителя.  

 

 

§9 

Други разпоредби 

Договорът, сключен между Continental и потребителя, предметът и формирането му (и 

евентуални извъндоговорни спорове и искове) са обект на английското 

законодателство; ще бъде приложима Конвенцията за договорите за международна 

покупко-продажба на стоки на ООН. 

 

Continental си запазва правото да изменя настоящите условия за използване по всяко 

време в бъдеще или да добавя условия. Приемане на променените условия за 

използване ще бъде необходимо, за да продължите да използвате приложението 

ContiConnect Driver. Continental ще поиска от потребителя да ги приеме или отхвърли 

чрез специална функция в приложението ContiConnect Driver преди каквото и да е по-

нататъшно използване. 

 

Ако партньорът по договора иска да получи повече информация относно онлайн 

разрешаването на спорове, моля, използвайте тази връзка към уебсайта на 

Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Тази връзка се предоставя 

съгласно изискването на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета само за информационни цели.  Continental няма задължение да участва в 

онлайн разрешаване на спорове. 

 

Ако отделни разпоредби на настоящите условия за използване се окажат невалидни 

изцяло или частично, то валидността на останалата част от договора няма да бъде 

засегната от това. Законовите разпоредби ще заменят невалидната разпоредба.  
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Този договор е между вас и Continental. Никое друго лице няма да има никакви права 

да прилага което и да е от условията му. Нито една от страните няма да има нужда да 

получи съгласието на друго лице, за да приключи договора или да прави каквито и да е 

промени на настоящите условия. 

 

Доставчик и информация за контакт 

Доставчикът на приложението ContiConnect Driver е:  

 
Continental Reifen Deutschland GmbH 

Vahrenwalderstraße 9 

D-30165 Hannover 

Телефон: +49 511 938-01 

Имейл: mail_service@conti.de 

Изпълнителни директори: Philipp von Hirschheydt (Главен изпълнителен директор), 

Gerd Bartels, Dr. Gabriele Fredebohm 

Съд на регистрация: Amtsgericht Hannover, HRB 204239 

ДДС №: DE264920698 
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