Pravne informacije in pogoji uporabe podjetja Continental Reifen Deutschland
GmbH za aplikacijo „ContiConnect Driver App“.
Z namestitvijo in/ali uporabo aplikacije „ContiConnect Driver App“ (v nadaljnjem besedilu:
„aplikacija“ ali „ContiConnect Driver App“) se oseba, ki je aplikacijo namestila/uporabnik,
brezpogojno strinja z naslednjimi pogoji Continentala (v nadaljnjem besedilu: „Continental“)
za uporabo aplikacije
Ti pogoji uporabe se nanašajo na naslednje dodatne pogoje, ki veljajo tudi za uporabo
aplikacije in jih lahko najdete v aplikaciji:
• Pogoji za varstvo podatkov

Del 1
Pravice uporabe Continentalovih pravic intelektualne lastnine
Če določbe v nadaljevanju ne določajo drugače, se za uporabo aplikacije uporabljajo Pogoji
uporabe, določeni v spletni trgovini Google PlayStore – Poslovna in programska politika.
Lastniki vseh pravic intelektualne lastnine v aplikaciji in z njo povezanih delih, ki jih je objavil
in ustvaril Continental, ne glede na to, ali so ali niso del aplikacije, ter njihove konfiguracije v
aplikaciji so izključno Continental in njegove hčerinske družbe. Brez izrecnega soglasja
Continentala ali njegovih hčerinskih družb ni dovoljena nikakršna uporaba takih besedil, slik,
grafik, animacij, video posnetkov, glasbe, zvokov in drugega gradiva v drugih elektronskih ali
tiskanih publikacijah (zlasti v drugih aplikacijah ali na spletnih mestih), vključno z
reproduciranjem, distribucijo ali dostopom javnosti.
Continental je upravičen do uporabe blagovnih znamk in logotipov (v nadaljnjem besedilu:
„blagovne znamke“), ki so predstavljeni v aplikaciji ali povezani z njo. Nič v teh pogojih
uporabe in nobene informacije v aplikaciji se ne smejo razlagati kot podelitev licence za
uporabo teh blagovnih znamk. Samo s poimenovanjem blagovnih znamk v aplikaciji ni
mogoče sklepati, da so blagovne znamke prosto dostopne vsem. Za uporabo blagovnih
znamk je potrebno izrecno pisno soglasje Continentala. Nepooblaščena uporaba teh
blagovnih znamk je strogo prepovedana.
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po vsem svetu.

Del 2
Vsebina in uporaba aplikacije, odgovornost

Continental ponuja aplikacijo ContiConnect Driver App za pametne telefone. Aplikacija
omogoča prikaz podatkov o pnevmatikah (npr. tlak v pnevmatikah, temperatura pnevmatik) iz
povezanega sistema CPC (ContiPressureCheck) na mobilni napravi ter zagotavljanje
opozorilnih signalov in priporočil takoj, ko se pojavi opozorilo v zvezi s pnevmatikami.
Aplikacija omogoča tudi prenos podatkov o pnevmatikah, vozilu in kakovosti v zaledje
ContiConnect in razpoložljivost teh podatkov za upravljavca voznega parka.
Informacije v aplikaciji niso zavezujoče in so na voljo izključno za informativne namene.
Informacije ne pomenijo ponudbe v smislu veljavnih zakonskih določb. Informacije v aplikaciji
lahko vsebujejo netočnosti ter tipografske in druge napake. Informacije na teh straneh se
lahko občasno posodabljajo in so včasih zastarele. Niti mi niti kateri koli drugi ponudnik
informacij ne jamčimo niti za točnost, popolnost ali uporabnost takšnih informacij niti za
njihovo prodajljivost ali primernost za kakršen koli posebni namen. Komentarji in drugi
materiali, ki se pojavljajo v aplikaciji, ne pomenijo nasvetov, na katere bi se bilo treba
zanašati. Razen v primeru, določenem v nadaljevanju v delu 3, zato zavračamo vsakršno
obveznost in odgovornost, ki izhaja iz kakršnega koli zanašanja na take materiale pri kakršni
koli uporabi aplikacije ali s strani kogar koli, ki je morda obveščen o kateri od njenih vsebin.
Če menite, da so katere koli informacije, ki se pojavljajo ali objavljajo v aplikaciji, netočne,
neresnične ali neprimerne ali kršijo katero od pravil, določenih v teh pogojih uporabe, nam to
sporočite tako, da se obrnete na nas, kot je navedeno v nadaljevanju.
Continental lahko kadar koli brez poprejšnjega obvestila spremeni ali posodobi podatke v
aplikaciji ter vse izdelke in storitve, ki so na voljo. Aplikacija ne vsebuje nobenih zagotovil ali
navedb o kakovosti, za katere je bodisi izrecno bodisi implicitno odgovoren Continental.
Continental se tudi ne zavezuje, da so zagotovljene informacije ažurne, pravilne ali popolne,
in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo kakovost. Uporabnik ne sme manipulirati
z aplikacijo in jo sme uporabljati samo takšno, kot je postavljena.
Continental lahko uporabnikom, ki so se registrirali pri Continentalu, omeji dostop do
nekaterih delov aplikacije. Vsa gesla morate obravnavati kot zaupna in jih ne smete razkriti
nobeni tretji osebi. Continental ima pravico kadar koli onemogočiti vsako identifikacijsko kodo
ali geslo uporabnika, če meni, da niste spoštovali katere koli določbe teh pogojev uporabe.
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vam omogoči dostop do aplikacije in njeno uporabo, ste odgovorni sami. Aplikacija se lahko
uporablja samo v skladu s temi pogoji, na napravi, ki je v vaši lasti ali pod vašim nadzorom;
če ste potrošnik, lahko aplikacijo uporabljate le za svojo nekomercialno zasebno uporabo.
Continental ne more jamčiti za neprekinjeno, nemoteno delovanje aplikacije ali delovanje
brez napak. Včasih lahko vse ali nekatere funkcije, deli ali vsebine aplikacije postanejo
nedosegljivi (načrtno ali nenačrtno) ali jih Continental po svoji presoji spremeni, začasno
ukine ali umakne, ne da bi vas o tem obvestil. Strinjate se, da Continental vam ali kateri koli
tretji osebi ne bo odgovarjal za morebitno nerazpoložljivost, spremembo, začasno ukinitev ali
umik aplikacije ali katerih koli njenih funkcij, delov ali vsebin.
Uporabnikovi zahtevki za škodo, ki nastane v zvezi z uporabo aplikacije in njene vsebine, so
izključeni. Ta izključitev ne velja, če ste potrošnik in pomanjkljiva digitalna vsebina, ki jo je
zagotovil Continental, zaradi ne dovolj skrbnega ravnanja ali neustreznega znanja poškoduje
napravo ali digitalno vsebino, ki vam pripada; v tem primeru bo Continental popravil škodo ali
vam plačal odškodnino. Vendar pa Continental ne odgovarja za škodo, ki bi se ji lahko
izognili, če bi upoštevali Continentalove nasvete glede uporabe brezplačne posodobitve, ki
vam je bila ponujena, ali za škodo, ki je nastala, ker niste pravilno upoštevali navodil za
namestitev ali zagotovili minimalnih sistemskih zahtev, ki jih priporoča Continental. Če ste
potrošnik in ima digitalna vsebina, ki smo vam jo zagotovili, napake, ste upravičeni do
popravila ali zamenjave. Če napake ni mogoče odpraviti v razumnem času in brez večjih
nevšečnosti, vam lahko vrnemo del ali celotno vsoto denarja.
•

Continental izključuje vse implicitne pogoje, garancije, ugovore ali druge pogoje, ki se
lahko nanašajo na aplikacijo ali katero koli njeno vsebino.

•

Razen v primeru, določenem v delu 3, je odgovornost Continentala do vas za kakršno
koli izgubo ali škodo, bodisi pogodbeno, odškodninsko (vključno z malomarnostjo),
kršitvijo predpisane obveznosti bodisi drugačno, tudi če je predvidljiva, ki izhaja iz ali
je povezana z:
o uporabo ali nezmožnostjo uporabe aplikacije; ali
o uporabo ali zanašanjem na katero koli vsebino, prikazano v aplikaciji, omejena
na stroške aplikacije.

Continental zlasti ne bo odgovoren za:
•

izgubo dobička, prodaje, posla ali prihodkov;

•

motnje v poslovanju;
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izgubo pričakovanih prihrankov;

•

izgubo poslovne priložnosti, dobrega imena ali ugleda; ali

•

kakršno koli posredno ali posledično izgubo ali škodo.

V zvezi z vsemi uporabniki Continental ne omejuje ali izključuje svoje odgovornosti do vas
za:
(i) smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica naše malomarnosti;
(ii) naša lažna zavajanja ali
(iii) kakršno koli drugo odgovornost, ki se po angleški zakonodaji ne sme omejiti ali
izključiti.
Ne glede na zgornje določbe ima Continental pravico do vseh veljavnih izključitev in/ali
omejitev odgovornosti, ki jih dovoljujejo zakoni katere koli države in za katere je ugotovljeno,
da se uporabljajo za informacije, prikazane v aplikaciji, in/ali katere koli storitve, ki jih ponuja
Continental oziroma se ponujajo v njegovem imenu.
Continental zelo priporoča, da elektronskih naprav ne uporabljate in zlasti ne upravljate med
vožnjo. Continental ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi v takem
primeru nastala zaradi nesreč, ali za naložitev morebitnih glob.
Continental lahko posodobi ali od vas zahteva, da posodobite aplikacijo, pod pogojem, da se
bo vsaka posodobljena digitalna vsebina vedno ujemala z njenim opisom, ki vam ga je
Continental zagotovil, preden ste aplikacijo prenesli.
Pri uporabi aplikacije se strinjate s pogojem, da aplikacije oziroma kakršnega koli gradiva ali
informacij o njej ne boste uporabljali za namene, ki so nezakoniti ali prepovedani s temi
pogoji uporabe.
Aplikacije ne smete uporabljati:
•

na način, ki krši kateri koli veljaven lokalni, nacionalni ali mednarodni zakon ali
predpis;

•

na način, ki je nezakonit ali goljufiv ali ima kakršen koli nezakonit ali goljufiv
namen ali učinek;

•

z namenom škodovanja ali poskusa škodovanja kateri koli tretji osebi (zlasti
mladoletnikom);

•

za pošiljanje, zavestno prejemanje, nalaganje, prenašanje, uporabo ali
ponovno uporabo kakršnega koli gradiva, ki (i) je netočno, diskriminatorno,
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je verjetno, da bo zaznano kot takšno), (ii) spodbuja nasilje ali katero drugo
nezakonito ali nemoralno dejavnost, (iii) krši intelektualno lastnino koga
drugega, (iv) negativno vpliva na delovanje ali razpoložljivost aplikacije ali (v)
drugače krši katerega koli od teh pogojev uporabe;
•

za prenašanje ali zagotavljanje pošiljanja kakršnega koli nezaželenega ali
nepooblaščenega oglaševalskega ali promocijskega gradiva ali kakršne koli
druge oblike nagovarjanja; ali

•

zavestno prenašanje kakršnih koli virusov, črvov, trojanskih konjev ali kakršnih
koli drugih škodljivih vsebin, ki se lahko uporabljajo za dostop in/ali
spreminjanje, brisanje ali poškodbo kakršnih koli podatkovnih datotek ali
drugih računalniških programov.

Vsi uporabniki jamčite, da imate zakonsko pooblastilo za uporabo aplikacije v skladu s temi
pogoji uporabe. Strinjate se, da boste finančno odgovorni za vse dajatve, pristojbine in druge
zneske kakršne koli narave, ki izhajajo iz uporabe aplikacije.
Continental ne jamči, da aplikacija (ali katera koli spletna mesta, ki so z njo povezana) ne
vsebuje tehničnih napak, računalniških virusov ali drugih zlonamernih ali škodljivih
računalniških programov.

Del 3
Zbiranje in obdelava podatkov
Continental se zaveda, da je varovanje vaše zasebnosti pri uporabi te aplikacije za vas
pomembno. Continental obravnava varstvo osebnih podatkov zelo resno. Zato je sprejel
potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev skladnosti s predpisi, ki urejajo
varstvo podatkov.
Če v aplikaciji obstaja možnost za vnos osebnih podatkov, uporabnik te podatke razkriva
izrecno prostovoljno. Uporabnik lahko uporablja in mu je dovoljena uporaba vseh ponujenih
storitev na splošno brez zagotavljanja tovrstnih podatkov.
Če je uporabnik dal soglasje za zbiranje, obdelovanje in uporabljanje svojih osebnih
podatkov, bo Continental te osebne podatke uporabljal le za obdelavo poizvedbe ali v okviru
podanega soglasja in v skladu z veljavnimi pogoji varstva podatkov.
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Deutschland GmbH za varstvo podatkov. Vsebino pogojev za varstvo podatkov lahko kadar
koli preberete v aplikaciji in v trgovini z aplikacijami. Podjetje Continental Reifen Deutschland
GmbH si pridržuje pravico po svoji presoji, vendar v okviru zakonskih predpisov, spremeniti
ali prilagoditi te pogoje varstva podatkov, zbrisati njihove dele ali vstaviti nove dele. Prosimo,
da redno prebirate pogoje varstva podatkov, da boste obveščeni o morebitnih spremembah.
Če po prejetju obvestila podjetja Continental Reifen Deutschland GmbH o spremembi
pogojev varstva podatkov to aplikacijo še naprej uporabljate, s tem potrjujete, da sprejemate
nove pogoje varstva podatkov.
Če aplikacijo uporabljajo drugi uporabniki (npr. zaposleni v voznem parku/podjetje za
upravljanje voznega parka), mora uporabnik od teh drugih uporabnikov pridobiti predhodno
pisno soglasje za zbiranje in obdelavo njihovih osebnih podatkov za namene uporabe te
aplikacije.

Del 4
Pravica dostopa
Pravico imate brezplačno zahtevati in prejemati informacije o vseh osebnih podatkih, ki jih
Continental shranjuje o vas. Imate tudi pravico popraviti netočne podatke, preprečiti uporabo
podatkov in izbrisati podatke. Če imate v zvezi s tem kakšna vprašanja, se obrnite na našega
referenta za varstvo podatkov po e-pošti na naslov:dataprotection@conti.de. Če med
uporabo aplikacije prikličete strani in datoteke ter se od vas zahteva, da vnesete podatke o
sebi, upoštevajte, da se ti podatki po internetu ne prenašajo varno in da lahko zanje izvejo
nepooblaščene osebe ali celo nedovoljeno posežejo vanje.

Del 5
Povezave na druga spletna mesta

V aplikaciji so lahko kot dodatna storitev tudi povezave do spletnih mest tretjih oseb. Ta
spletna mesta so popolnoma neodvisna od Continentala ter zunaj njegove pristojnosti in
nadzora. Continental zato ne odgovarja za vsebino nobenega spletnega mesta tretjih oseb,
do katerih se dostopa iz aplikacije, in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, pogoje
varstva podatkov ali uporabo takih spletnih mest. Za nezakonito, napačno ali nepopolno
vsebino ter zlasti za škodo, ki je posledica uporabe ali neuporabe ponujenih tovrstnih
informacij, je odgovoren izključno ponudnik spletnega mesta, dostopnega prek povezave v
aplikaciji. Razen v primeru, določenem v delu 3 zgoraj, Continental ne more sprejeti
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mesti (v izogib dvomu in med drugim tudi vključno z morebitno nezmožnostjo dostopa ali
zamudo pri dostopu do katerega koli takega drugega spletnega mesta) ali v zvezi s kakršnim
koli gradivom ali informacijami, ki se pojavljajo na takih spletnih mestih, ali na katere lahko
kako drugače naletite, ko zapustite aplikacijo prek hiperbesedilne povezave ali na kakršen
koli drug način.

Del 6
Starostna omejitev
Najnižja starost za uporabo aplikacije je 18 let. Uporabnik jamči, da je starejši od 18 let. Če
Continental ugotovi, da uporabnik ni star vsaj 18 let, ima pravico uporabiti katerega koli od
naslednjih ukrepov. Če uporabnik še ni polnoleten, jamči, da ima dovoljenje staršev za
uporabo aplikacije.

Del 7
Razpoložljivost aplikacije

Ta aplikacija je trenutno na voljo samo v izbranih trgovinah z aplikacijami. Continental si
pridržuje tudi pravico, da v prihodnosti ponuja aplikacijo po vsem svetu; to pa ne pomeni, da
namerava na zavezujoč način objaviti, da bo aplikacija na voljo po vsem svetu.

Del 8
Prekinitev sodelovanja
Sodelovanje v naši aplikaciji se prekine takoj, ko uporabnik odstrani aplikacijo ContiConnect
Driver App. Sodelovanje v aplikaciji ContiConnect Driver App ni več možno in preneha tudi,
če uporabnik prekliče soglasje Continentalu za obdelavo podatkov, ki ga je podal ob prvi
uporabi.

Continental lahko prekine sodelovanje uporabnika v aplikaciji ContiConnect Driver App s
takojšnjim učinkom, če uporabnik krši te pogoje uporabe. V tem primeru lahko prizadeti
uporabnik znova uporablja aplikacijo ContiConnect Driver App samo z izrecnim dovoljenjem
Continentala.

Ne glede na to lahko Continental na podlagi predhodnega obvestila brez navedbe razlogov
kadar koli prekine spletni forum aplikacije ContiConnect Driver App in z njim povezane
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aplikacije ContiConnect Driver App.

V primeru prenehanja sodelovanja v aplikaciji ContiConnect Driver App bo Continental
zbrisal vse osebne podatke in vsebine, ki jih je vnesel uporabnik. Uporabnik nima pravice
zahtevati, da mu operater vrne kakršno koli vsebino ali podatke, ki mu jih je pred tem poslal.

Del 9
Druge določbe
Pogodbo, sklenjeno med Continentalom in uporabnikom, njeno vsebino in obliko (ter
morebitne nepogodbene spore ali zahtevke) ureja angleško pravo; Konvencija ZN o
pogodbah o mednarodni prodaji blaga pa se ne uporablja.
Continental si pridržuje pravico, da v prihodnosti te pogoje uporabe kadar koli spremeni ali
dopolni. Za nadaljevanje uporabe aplikacije ContiConnect Driver App bo potrebno strinjanje s
spremenjenimi pogoji uporabe. Continental pred kakršno koli nadaljnjo uporabo od
uporabnika zahteva, da se prek posebne funkcije v aplikaciji ContiConnect Driver App s
spremenjenimi pogoji uporabe strinja ali jih zavrne.
Če želita pogodbenici več informacij o spletnem reševanju sporov, naj uporabita to povezavo
do spletnega mesta Evropske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ta povezava je
zagotovljena v skladu z zahtevo iz Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta samo za informativne namene. Continental ni dolžan sodelovati pri spletnem
reševanju sporov.
Če se posamezne določbe teh pogojev uporabe izkažejo v celoti ali deloma za neveljavne, to
ne vpliva na veljavnost preostalega dela pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z
zakonskimi določbami.
Ta pogodba je sklenjena med vami in Continentalom. Nobena druga oseba nima nikakršnih
pravic do uveljavljanja katerega koli od njenih pogojev. Za prekinitev pogodbe ali spremembo
teh pogojev nobenemu od nas ne bo treba pridobiti soglasja od katere koli druge osebe.

Ponudnik in podatki za navezavo stikov
Ponudnik aplikacije ContiConnect Driver App je:
Continental Reifen Deutschland GmbH
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