Licenční Smlouva s koncovým uživatelem (EULA)
DEFINICE:










Zdrojové údaje Technické informace pocházející od výrobců automobilů a dalších certifikovaných
dodavatelů, které držitel licence zpracovává do svých technických údajů pro účely jejich poskytnutí
své smluvní protistraně.
EULA Předmětná smlouva.
Nesprávné zdrojové údaje Nepřesnost nebo chyba ve zdrojových údajích a/nebo jejich prezentaci.
Nesprávné technické údaje Nepřesnost nebo chyba v technických údajích a/nebo jejich prezentaci.
Porušení Jednání v rozporu s jednou či více podmínkami souvisejícími s EULA.
Licence Nevýhradní právo využívat specifické technické údaje poskytovatele licence.
Poskytovatel licence HaynesPro B.V.
Technické údaje Zdrojové údaje upravené poskytovatelem licence s využitím jeho vlastních formátů,
které mají být předmětem licence.

PŘIJETÍ EULA
EULA je právní dohoda mezi vámi a poskytovatelem licence. Souhlasíte s tím, že EULA je vymahatelná
stejným způsobem, jako jakákoli jiná písemná dohoda, ke které jste se zavázali. EULA upravuje
využívání technických údajů (poskytovaných případně s příslušným softwarem) pocházejících od
poskytovatele licence. Kliknutím na tlačítko ‘Souhlasím’ a/nebo využíváním technických údajů od
poskytovatele licence vyjadřujete svůj souhlas s obsahem dohody EULA. Pokud se smlouvou EULA
nesouhlasíte, nesmíte technické údaje využívat.
UDĚLENÍ LICENCE A JEJÍ PORUŠENÍ
Poskytovatel licence vám uděluje nevýhradní a nepřenositelné právo využívat technické údaje, které
vám byly specificky zpřístupněny na základě podmínek uvedených ve smlouvě EULA. Poskytovatel
licence vám umožňuje využívat tyto technické údaje výhradně v souladu s podmínkami smlouvy EULA.
Pronajímání, půjčování, veřejné šíření (včetně poskytování podpory třetím stranám prostřednictvím
asistenčních služeb nebo jakýchkoli jiných prostředků), nebo jakékoli jiné formy distribuce a/nebo
zjednodušení technických údajů jakýmikoli prostředky je zakázáno.
Pozměňování technických údajů ať už jako celku či pouze jejich části je zakázáno, stejně tak jako i vývoj
produktů, které jsou od těchto technických údajů odvozené. Též se zavazujete, že nedovolíte tak činit
ani jiným osobám.
V případě porušení musíte přestat s okamžitou platností technické údaje používat a odpovídáte
poskytovateli licence za jakékoli ztráty, které mu v důsledku tohoto porušení vzniknou, včetně
případných mimosoudních a soudních nákladů.
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Autorská práva a jiná práva duševního, průmyslového a/nebo jiného vlastnictví v technických údajích a v
jakéhokoli jejich kopii, která je z nich vytvořena, jsou a zůstávají majetkem poskytovatele licence a/nebo
jeho dodavatelů.

Licenční Smlouva s koncovým uživatelem (EULA) pokračování

ZÁRUKA
Poskytovatel licence zaručuje, že technické údaje mohou být zobrazovány a/nebo tištěny, aniž by došlo k
jejich vážnému narušení v důsledku chyb a/nebo jiných nedostatků softwaru, a to za předpokladu, že je
použita softwarová aplikace dodaná poskytovatelem licence. Pokud nelze technické údaje zobrazit nebo
je nelze zobrazovat efektivně či v plném rozsahu, vyvine poskytovatel licence veškeré rozumně možné
úsilí, aby tento problém co nejrychleji vyřešil.
ODPOVĚDNOST
Ani poskytovatel licence ani jeho dodavatelé nejsou vůči vám a/nebo třetím stranám odpovědní za
jakékoliv ztráty, za přímé, nepřímé ani náhodné ztráty, následné ztráty či jinou újmu (včetně např. za
škody v důsledku nemožnosti použití technických údajů nebo získání přístupu k nim, za ztrátu informací,
obchodní ztrátu, ušlý zisk, přerušení provozu apod.) vyplývající jinak z jejich použití nebo nemožnosti
použití technických údajů.
Navzdory jakýmkoliv ztrátám, které vám mohou vzniknout z jakéhokoli důvodu, je odpovědnost
poskytovatele licence za nesprávný zdroj dat, vyplývající z nebo vztahující se k této smlouvě EULA,
vyloučena, pokud se nejedná z jeho strany o záměr nebo úmyslnou nedbalost.
V ostatních případech je odpovědnost poskytovatele licence (včetně odpovědnosti za nesprávné
technické údaje) omezena ve všech případech částkou 1.000 eur.
ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÝ SOUD
Tato smlouva se řídí nizozemským právem. K rozhodování sporů vyplývajících z této smlouvy EULA je
příslušný soud v Utrechtu.
HaynesPro B.V.
Flankement 6
3811 SM LEUSDEN
Nizozemí

