Všeobecné obchodní podmínky společnosti Green-Zones GmbH pro software App/Fleet-App
Na užívání aplikace Green Zones App/Fleet-App se vztahují následující omezení odpovědnosti:
1.
Nájemce/uživatel si je vědom toho, že aplikaci Green-Zones App/Fleet-App stáhne do svého mobilního zařízení na základě
vlastního uvážení a rizika. Nájemce/uživatel bude informovat všechny osoby, které aplikaci používají, o správné funkci a
příslušných ustanoveních o odpovědnosti. Za použití aplikace nepovolenými uživateli, kteří nejsou nájemci/uživateli, nenese
za žádných okolností odpovědnost Green-Zones.
2.
Nároky na náhradu škody vůči Green-Zones za škodu nebo ztrátu, kterou utrpěl nájemce/uživatel, jsou za všech okolností
vyloučeny bez ohledu na to, zda byla společnost Green-Zones informována, věděla nebo si mohla být vědoma
pravděpodobnosti takové škody, pokud ovšem není prokázán záměr nebo hrubá nedbalost ze strany Green-Zones. GreenZones nemůže nést odpovědnost za škody, které mohou vzniknout na PC, mobilním zařízení nebo jiném zařízení či softwaru
uživatele v důsledku používání webových stránek/aplikací. Green-Zones neručí zejména za následky špatného používání
aplikace/webové stránky Green-Zones ze strany nájemce/uživatele a/nebo jiných osob v jeho okolí.
3.
Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti, které ztěžují plnění závazků uvedených v obchodních podmínkách Green-Zones a
které nejmůže prolečnost Green-Zones v žádném případě ovlivnit. To zahrnuje pozdní a/ nebo zpožděné dodávky a neúplné
dodávky od Green-Zones, stejně tak i dočasnou nebo částečnou nedostupnost Vašeho účtu, služeb, aplikací a/nebo
uživatelských dat, které jsou způsobeny okolnostmi, které jsou mimo kontrolu společnosti Green-Zones. V případě vyšší moci
jsou pozastaveny všechny povinnosti a smluvní závazky Green-Zones. Pokud doba, po kterou Green-Zones nemůže plnit své
povinnosti v důsledku vyšší moci překročí devadesát kalendářních dnů, jsou obě strany oprávněny písemně vypovědět
nájemní smlouvu. Green-Zones je zejména oprávněna písemně vypovědět smlouvu týkající se služeb a aplikací bez povinnosti
zaplatit náhradu jakéhokoli druhu, která by vyplývala z tohoto ukončení nebo v souvislosti s ním.
4.
Příležitostně může docházet k přerušení funkce aplikace Green-Zones App/Fleet-App (například pokud se nájemce/uživatel
přestěhuje do oblasti bez mobilního pokrytí nebo pokud je Green-Zones App/Fleet-App nebo síť mobilního operátora v
údržbě), které nemůže Green-zones nijak ovlivnit. Green-Zones se bude snažit takové události omezit nebo jim zabránit,
nenese ale odpovědnost za žádné finanční nebo jiné škody vyplývající z těchto přerušení.
Green-Zones nenese žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost dat, která jsou obsažena na
digitálních mapách. Tyto údaje nemusí vždy odrážet reálnou situaci, například z důvodu uzavření silnic, stavebních prací,
povětrnostních podmínek, nových silnic a dalších změn; Totéž platí pro upravování ekologických zón příslušnými státními
nebo obecními úřady. Green-Zones se snaží informace neustále aktualizovat, nelze ale vyloučit a reklamovat případné chyby.
Použití Green Zones App/Fleet-App je na vaše vlastní riziko. Některý obsah v Green Zones App/Fleet-App je poskytován
třetími stranami; např. základní informace na mapách. Green Zones nezodpovídá za obsah, který je poskytován třetími
stranami.
Green Zones zavedla technologické a provozní bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu dat nájemce/uživatele, aby byla
data chráněna před ztrátou, zneužitím, změnou nebo náhodným vymazáním. Green Zones však neposkytuje žádnou záruku
ani záruku týkající se zabezpečení aplikace Green Zones App/Fleet-App nebo přenosu dat mezi Green Zones a mobilním
zařízením nájemce/uživatele. V případě neoprávněného vniknutí do systému Green-Zones nenese společnost Green-Zones
odpovědnost vůči nájemci/uživateli ani jiné osobě.
5.
V případě, že omezená záruka Green-Zones nebo omezení odpovědnosti, které jsou popsané v těchto obchodních
podmínkách, budou z jakéhokoliv důvodu prohlášeny za nevymahatelné nebo nepoužitelné, nájemce/uživatel tímto souhlasí
s tím, že ručení Green-Zones nesmí překročit padesát procent (50%) z poplatků za pronájem. To se vztahuje na nájemné
zaplacené nabyvatelem licence za příslušný digitální mapový materiál Green-Zones v daném roce použití. Společnosti GreenZones nenese v žádném případě odpovědnost za náhradu za následné škody nebo případné dlaší náklady.
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