Právní informace a podmínky používání aplikace „ContiConnect Driver
App“společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH.
Instalací, případně použitím aplikace „ContiConnect Driver App“ (označované jako „aplikace“
nebo „ContiConnect Driver App“) osoba, která provedla instalaci / uživatel bezpodmínečně
souhlasí s následujícími podmínkami používání společnosti Continental (dále označované
jako „Continental“).
Tyto podmínky používání se vztahují k následujícím dalším podmínkám, které se také
vztahují na používání aplikace a lze je nalézt v aplikaci:
• Podmínky ochrany údajů

§1
Práva duševního vlastnictví společnosti Continental
Podmínky používání stanovené v dokumentu Google App Store – Business and Program
Policies (Obchodní a programové zásady) se vztahují na používání aplikace, není-li v níže
uvedených ustanoveních uvedeno jinak.
Všechna práva duševního vlastnictví týkající se aplikace a souvisejících děl publikovaných a
vytvořených společností Continental, bez ohledu na to, zda jsou součástí aplikace či nikoli, a
rovněž jejich konfigurace v aplikaci zůstávají výlučným majetkem společnosti Continental a
jejích dceřiných společností. Jakékoli použití, včetně reprodukce, distribuce nebo zveřejnění
těchto textů, obrázků, grafik, animací, videonahrávek, hudby, zvukových nahrávek a
ostatních materiálů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích (zejména v jiných
aplikacích nebo na webových stránkách), není bez výslovného souhlasu společnosti
Continental nebo jejích dceřiných společností přípustné.
Společnost Continental je oprávněna používat ochranné známky a loga (dále označované
jako „ochranné známky“) uvedené v aplikaci nebo v souvislosti s aplikací. Nic uvedeného v
těchto podmínkách používání, ani žádné informace obsažené v aplikaci nelze vykládat jako
udělení licence na používání těchto ochranných známek. Ze skutečnosti, že ochranné
známky jsou v aplikaci uvedeny, nelze dovodit závěr, že ochranné známky jsou komukoli
volně přístupné. K používání ochranných známek je zapotřebí výslovný písemný souhlas
společnosti Continental.Neoprávněné použití těchto ochranných známek je přísně zakázáno.
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Společnost Continental bude celosvětově vymáhat svá práva duševního vlastnictví v souladu
s platnou legislativou.

§2
Obsah a používání aplikace, odpovědnost
Společnost Continental poskytuje aplikaci ContiConnect Driver App určenou pro chytré
telefony. Aplikace umožňuje zobrazit údaje o pneumatikách (např. tlak v pneumatice nebo
teplotu pneumatiky) z připojeného systému CPC (ContiPressureCheck) na mobilním zařízení
a poskytnout výstražné signály a doporučení, jakmile je vydána výstraha týkající se
pneumatiky. Aplikace dále umožňuje přenášet údaje související s pneumatikami, vozidlem a
kvalitou do backendu systému ContiConnect a zpřístupnit tyto údaje vedoucímu vozového
parku. Údaje obsažené v aplikaci nejsou závazné a jsou poskytovány výhradně pro
informaci. Nepředstavují nabídku ve smyslu platných právních předpisů. Informace obsažené
v aplikaci mohou obsahovat nepřesnosti a typografické a jiné chyby. Informace na těchto
stránkách mohou být příležitostně aktualizovány a mohou být někdy zastaralé. Ani my, ani
žádný z našich poskytovatelů informací nezaručujeme přesnost, úplnost nebo použitelnost
těchto informací, ani jejich obchodní využitelnost či způsobilost pro jakýkoliv konkrétní účel.
Komentáře a jiné materiály obsažené v aplikaci nejsou míněny jako doporučení, na které by
se mělo spoléhat. S výjimkou níže uvedeného ustanovení č. 3 proto odmítáme veškerou
odpovědnost včetně odpovědnosti vyplývající z jakéhokoli spoléhání se na tyto materiály v
důsledku jakéhokoli použití aplikace nebo prostřednictvím kohokoliv, kdo může být
informován o jakékoli části jejího obsahu. Pokud se domníváte, že jakékoli informace
objevující se nebo umístěné v aplikaci jsou nepřesné, nepravdivé nebo nevhodné nebo
porušují kterákoli z pravidel stanovených v těchto podmínkách používání, dejte nám prosím
vědět prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
Údaje obsažené v aplikaci a jakékoli dostupné produkty a služby může společnost
Continental kdykoli změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Aplikace
neobsahuje žádné záruky nebo označení kvality, za něž by společnost Continental nesla
výslovnou či mlčky předpokládanou odpovědnost. Společnost Continental rovněž nemá
žádný závazek týkající se aktuálnosti, správnosti a úplnosti údajů a nenese odpovědnost za
jejich kvalitu. Uživatel není oprávněn aplikaci jakkoli upravovat a je povinen ji užívat v dané
podobě.
Společnost Continental může omezit přístup k některým částem aplikace na uživatele, kteří
jsou registrováni u společnosti Continental. Se všemi hesly je třeba nakládat jako
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právo kdykoli zakázat identifikační kód nebo heslo kteréhokoliv z uživatelů, pokud podle
názoru společnosti Continental uživatel nedodržel kterékoli z ustanovení těchto podmínek
používání.
Je vaší povinností zajistit, aby váš počítač nebo mobilní zařízení splňovaly všechny potřebné
technické specifikace, které vám umožňují přístup do aplikace a její používání. Licence k této
aplikaci se poskytuje pouze na používání v souladu s těmito podmínkami, na zařízení, které
vlastníte nebo ovládáte vy, a pokud jste zákazníkem, je licence k aplikaci poskytována pouze
pro vaše vlastní nekomerční osobní použití.
Společnost Continental nemůže zaručit nepřetržitou, nerušenou nebo bezchybnou funkčnost
aplikace. Může dojít k tomu, že celá aplikace nebo určité její funkce, části nebo obsah
nebudou dostupné (ať už plánovaně nebo neplánovaně) nebo budou změněny, pozastaveny
nebo staženy podle vlastního uvážení společnosti Continental, a to bez předchozího
upozornění. Souhlasíte s tím, že společnost Continental nenese odpovědnost vůči vám ani
žádné třetí osobě za nedostupnost, změnu, pozastavení nebo stažení aplikace či jejích
funkcí, částí nebo obsahu.
Jakékoli nároky uživatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s používáním aplikace
a jejího obsahu se vylučují. Toto vyloučení neplatí, pokud jste zákazníkem, a vadný digitální
obsah, který společnost Continental dodala, poškodil zařízení nebo digitální obsah, které
jsou vaším majetkem, a že k tomu došlo tím, že společnost Continental nevynaložila
přiměřenou péči a odborné znalosti, a v takovém případě bude společnost Continental
povinna buď opravit škodu, nebo vám zaplatit náhradu škody. Společnost Continental však
nebude odpovědná za škodu, které bylo možné předejít na základě doporučení společnosti
Continental, aby se provedla aktualizace, která vám byla nabídnuta zdarma, ani za škodu,
která vznikla vaším nedodržením pokynů pro instalaci nebo tím, že jste nedodrželi minimální
systémové požadavky doporučované společností Continental. Pokud jste zákazníkem a
digitální obsah, který jsme vám poskytli, je vadný, máte právo na opravu nebo výměnu.
Nelze-li poruchu vyřešit v přiměřené lhůtě a bez významného nepohodlí, můžete získat
částečnou nebo úplnou refundaci vynaložených peněžních prostředků.
•

Společnost Continental vylučuje všechny mlčky předpokládané podmínky, záruky,
prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na aplikaci nebo na její
obsah.

•

S výjimkou toho, co je uvedeno v tomto ustanovení 3, odpovědnost společnosti
Continental vůči vám za případné ztráty nebo škody, ať již vzniklé na základě
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jinak, a to i v případě, že tyto ztráty nebo škody jsou předvídatelné, že vyplývají nebo
vzniknou v souvislosti s následujícím:
o použití nebo nemožnost použít aplikaci; nebo
o použití nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený v aplikaci budou
omezeny výší nákladů na aplikaci.
Společnost Continental neponese odpovědnost zejména za:
•

ztrátu zisku, tržeb, obchodních příležitostí nebo příjmů;

•

přerušení obchodní činnosti;

•

ztrátu očekávaných úspor;

•

ztrátu obchodní příležitosti, kapitálové hodnoty nehmotných aktiv nebo dobrého
jména, nebo

•

jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

Společnost Continental neomezuje ani nevylučuje svou odpovědnost vůči všem uživatelům
za:
(i) smrt nebo škodu na zdraví způsobenou naší nedbalostí;
(ii) naše podvodné zkreslování obchodních výsledků; nebo
(iii) jakoukoli jinou odpovědnost, která podle anglického práva nesmí být omezena ani
vyloučena.
Aniž jsou dotčena výše uvedená ustanovení, má společnost Continental nárok na prospěch z
případných použitelných vyloučení nebo omezení odpovědnosti, která umožňují právní
předpisy kterékoli země, které lze použít na informace uvedené v aplikaci a/nebo jakékoli
služby nabízené společností Continental nebo jejím jménem.
Společnost Continental důrazně doporučuje, abyste nepoužívali elektronická zařízení, když
řídíte. Společnost Continental nenese odpovědnost za škody vyplývající z nehod vzniklých v
důsledku situace uvedené v předchozí větě ani za související peněžité tresty.
Společnost Continental může aktualizovat nebo požadovat, abyste aktualizovali obsah
aplikace, za předpokladu, že každý aktualizovaný digitální obsah bude vždy odpovídat
popisu aplikace, který vám byl poskytnut před stažením aplikace.
Podmínkou vašeho používání aplikace je váš souhlas s tím, že ji, ani žádné související
materiály nebo informace nebudete používat pro žádný účel, který by byl nezákonný nebo
zakázaný těmito podmínkami používání.
Nesmíte aplikaci používat:
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jakýmkoli způsobem porušujícím jakékoli platné místní, vnitrostátní nebo
mezinárodní zákony či předpisy;

•

jakýmkoli způsobem, který je protiprávní nebo podvodný nebo má jakýkoli
protiprávní nebo podvodný účel nebo účinek;

•

za účelem jakéhokoli poškození nebo pokusu poškodit třetí stranu (zejména
nezletilé osoby);

•

k zasílání, vědomému přijímání, načítání, stahování, používání nebo
opakovanému používání jakéhokoliv materiálu, který (i) je nepřesný,
diskriminující, hanlivý, obscénní, výhrůžný, podvodný, nevhodný, vulgární
nebo hrubý (nebo by mohl být vnímán jako takový) (ii) podporuje násilí nebo
jakoukoli jinou protiprávní nebo amorální činnost (iii) porušuje duševní
vlastnictví kohokoliv jiného, (iv) nepříznivě ovlivňuje výkon nebo dostupnost
této aplikace, nebo (v) je jinak v rozporu s kteroukoli z těchto podmínek
používání;

•

k přenášení nebo provádění zasílání jakékoli nevyžádané nebo neoprávněné
reklamy nebo propagačního materiálu ani žádné jiné formy nevyžádaného
obsahu; ani

•

k vědomému přenosu jakýchkoli virů, červů, trojských koní nebo jiného
škodlivého softwaru, který lze použít k přístupu k datovým souborů nebo jiným
počítačovým programům nebo k jejich úpravě, odstranění či poškození.

Všichni uživatelé garantují, že jsou oprávněni k používání aplikace v souladu s těmito
podmínkami používání. Souhlasíte s tím, že ponesete hmotnou odpovědnost za veškeré
poplatky, platby a jiné částky jakékoli povahy, které vyplývají z vašeho používání aplikace.
Společnost Continental nezaručuje, že aplikace (nebo kterékoli ze stránek, které jsou s
aplikací spojeny) neobsahují technické chyby, počítačové viry nebo jiné škodlivé či
poškozující programy.

§3
Shromažďování a zpracovávání údajů
Společnost Continental si uvědomuje význam ochrany vašeho soukromí při používání
aplikace. Ochraně vašich osobních údajů přikládáme velkou důležitost. Proto jsme přijali
nezbytná technická a organizační opatření, která zajišťují soulad s předpisy na ochranu
osobních údajů.
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dobrovolně. Uživatel může využívat veškeré nabízené služby, aniž by musel tyto údaje
poskytovat.
V případě, že uživatel udělil souhlas se shromažďováním, zpracováváním a používáním
svých osobních údajů, společnost Continental bude tyto údaje používat pouze k vyřizování
dotazů nebo v kontextu, v němž byl souhlas udělen, vždy v souladu s platnými podmínkami
ochrany osobních údajů.
V souvislosti s používáním aplikace prosíme, abyste odsouhlasili zvlášť podmínky ochrany
údajů společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH.Obsah podmínek ochrany údajů si
můžete kdykoli přečíst v aplikaci a v AppStore. Společnost Continental Reifen Deutschland
GmbH si vyhrazuje právo doplnit nebo upravit tyto podmínky ochrany údajů, odstranit nebo
přidat některé části dle svého uvážení, avšak v souladu s platnou legislativou. Prosíme vás,
abyste pravidelně kontrolovali tyto podmínky ochrany údajů byli tak informováni o případných
změnách. Jestliže obdržíte od společnosti Continental Reifen Deutschland GmbH
upozornění na změnu podmínek ochrany údajů, následným používání aplikace potvrzujete
přijetí nových podmínek.
V případě, že aplikací používá třetí osoba (např. pracovník vozového parku / společnost
provádějící správu vozového parku), je uživatel povinen získat předchozí písemný souhlas
této třetí osoby se shromažďováním a zpracováním jejích osobních údajů za účelem použití
tohoto aplikace.

§4
Právo na přístup
Máte právo požadovat a bezplatně získat informace o osobních údajích, které o vaší osobě
společnost Continental uchovává. Dále máte právo na opravu nepřesných údajů, na jejich
zablokování a odstranění. V případě dotazů týkajících se tohoto tématu prosím kontaktujte
našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na
adrese: dataprotection@conti.de. Jestliže v rámci používání aplikace načítáte stránky a
soubory a jste požádáni o poskytnutí svých údajů, uvědomte si, že přenos přes internet není
bezpečný a že se tak k údajům mohou dostat nepovolané osoby a mohou je dokonce i
upravovat.

§5
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V aplikaci mohou být uvedeny odkazy na weby třetích stran jako doplňková služba. Takové
webové stránky jsou zcela samostatné a mimo odpovědnost a kontrolu společnosti
Continental. Společnost Continental žádným způsobem neodpovídá za obsah jakýchkoli
webových stránek třetích stran, na které můžete přistupovat prostřednictvím aplikace, a
nenese žádnou zodpovědnost za jejich obsah, ochranu údajů nebo užití takových stránek.
Poskytovatel webové stránky, na kterou se připojíte prostřednictvím aplikace, je výlučně
odpovědný za případný nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody
vyplývající z použití nebo nepoužití takto nabízených informací. S výjimkou, jak je uvedeno v
ustanovení 3 výše, společnost Continental neponese žádnou odpovědnost, která jakkoli
souvisí s těmto jinými webovými stránkami (včetně, pro vyloučení pochybností, bez omezení
jakékoli neschopnosti přístupu k těmto jiným webovým stránkám nebo prodlevě v přístupu k
nim), ani ve vztahu k jakémukoli materiálu nebo informacím, které se na nich objeví nebo k
nimž jinak můžete přistoupit po opuštění aplikace pomocí hypertextového odkazu nebo
jakýmkoliv jiným způsobem.

§6
Věková hranice
Minimální povolený věk uživatele aplikace je 18 let. Uživatel se garantuje, že je starší 18 let.
Pokud se společnost Continental dozví, že uživateli je méně než 18 let, je oprávněna
přijmout kterékoli z následujících opatření. Pokud uživatel není dospělý, garantuje, že k
užívání aplikace má svolení rodičů.

§7
Dostupnost aplikace
Tato aplikace je v současné době k dispozici pouze v některých App Stores. Společnost
Continental si vyhrazuje právo nabízet aplikaci v budoucnu celosvětově. To však
neznamená, že společnost Continental má v úmyslu závazně vyhlásit celosvětovou
dostupnost aplikace.

§8
Ukončení účasti
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Také pokud uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů udělený při prvním
zpracování údajů společností Continental, jeho účast v ContiConnect Driver App nebude
dále možná a bude ukončena.
Společnost Continental je oprávněna ukončit účast uživatele v ContiConnect Driver App s
okamžitou platností v případě porušení těchto podmínek používání ze strany uživatele. V
takovém případě může dotčený uživatel znovu začít používat ContiConnect Driver App
pouze na základě výslovného souhlasu společnosti Continental.
Bez ohledu na výše uvedené je společnost Continental oprávněna kdykoli zrušit online fórum
ContiConnect Driver App a související služby, a to bez předchozího vyrozumění a bez udání
důvodu. V takovém případě nemají členové nárok na znovuobnovení služeb ContiConnect
Driver App.
Pokud bude ukončena účast v ContiConnect Driver App, společnost Continental odstraní
veškeré údaje a obsah zadaný uživatelem. Uživatel nemá právo požadovat po provozovateli
vrácení obsahu nebo údajů, které dříve zadal.

§9
Další ujednání
Smlouva uzavřená mezi společností Continental a uživatelem, její předmět a vyhotovení (a
veškeré mimosmluvní spory nebo nároky) se řídí anglickým právem; úmluva OSN o
smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se nepoužije.
Společnost Continental si vyhrazuje právo tyto podmínky používání kdykoli v budoucnu
jednostranně změnit nebo doplnit. K dalšímu používání ContiConnect Driver App je třeba tyto
změny odsouhlasit. Společnost Continental uživatele požádá, aby před jakýmkoli dalším
použitím změny odsouhlasil nebo odmítl prostřednictvím speciální funkce v ContiConnect
Driver App.
Pokud si smluvní partneři přejí mít více informací o řešení sporů on-line, použijte tento odkaz
na internetové stránky Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz je
poskytnut v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 pouze pro
informaci. Společnost Continental není povinna účastnit se řešení sporů on-line.

-9V případě, že se jednotlivá ustanovení těchto podmínek ukáží jako zcela nebo částečně
neplatná, nebude tím platnost zbývajících částí smlouvy dotčena. Neplatné ustanovení bude
nahrazeno zákonným ustanovením.
Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a společností Continental. Žádná jiná osoba nemá právo
vymáhat kteroukoli z podmínek této smlouvy. Nikdo z nás nebude muset získat souhlas
žádné jiné osoby s ukončením smlouvy nebo provedením jakékoli změny těchto podmínek.
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