Ogólne Warunki Handlowe Green-Zones GmbH dla aplikacji Green-Zones App/Fleet-App
Przy korzystaniu z aplikacji Green-Zones App/Fleet-App obowiązują następujące ograniczenia
odpowiedzialności:
1.
Użytkownik/Najemca przyjmuje do wiadomości, że aplikacja Green-Zones Flota jest pobierana na jego urządzenie mobilne
według własnego uznania i na własne ryzyko. Użytkownik/Najemca poinformuje wszystkie osoby korzystające z aplikacji
zgodnie z jej przeznaczeniem, o jej prawidłowej funkcji i wyczerpująco o właściwych przepisach dotyczących
odpowiedzialności. Green-Zones w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z aplikacji przez
użytkowników nieautoryzowanych przez Użytkownika/Najemcę.
2.
Roszczenia odszkodowawcze wobec Green-Zones z tytułu szkód lub strat poniesionych przez Użytkownika/Najemcę są
wykluczone w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, czy Green-Zones została poinformowana, wiedziała lub mogła
wiedzieć o prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego
zaniedbania ze strony Green-Zones. Green-Zones nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być
wyrządzone komputerowi użytkownika, urządzeniu przenośnemu lub jakiemukolwiek innemu urządzeniu lub oprogramowaniu
w wyniku korzystania z serwisu internetowego/aplikacji. W szczególności Green-Zones nie ponosi odpowiedzialności za skutki
nieprawidłowego działania aplikacji/stron internetowych Green-Zones przez najemcę i/lub osoby znajdujące się w strefie
wpływów Użytkownika/Najemcy.
3.
Siła wyższa oznacza okoliczności, które utrudniają wypełnienie przez Green-Zones zobowiązań na podstawie niniejszych
Warunków i które nie znajdują się w rozsądnej strefie wpływów Green-Zones. Obejmuje to opóźnione i/lub opóźnione dostawy
i niekompletne dostawy z Green-Zones oraz tymczasową lub częściową niedostępność konta, usług, aplikacji i/lub danych
użytkownika z powodu okoliczności pozostających poza rozsądną strefą wpływów Green-Zones. W przypadku działania siły
wyższej, wszystkie zobowiązania i zobowiązania umowne Green-Zones zostają zawieszone. Jeżeli okres, w którym GreenZones nie może wypełnić swoich zobowiązań w wyniku działania siły wyższej, przekroczy dziewięćdziesiąt dni
kalendarzowych, obie strony mają prawo do pisemnego rozwiązania umowy najmu. W szczególności Green-Zones jest
uprawniony do rozwiązania umowy dotyczącej usług i aplikacji w formie pisemnej, bez obowiązku wypłaty jakiegokolwiek
odszkodowania wynikającego lub związanego z tym rozwiązaniem.
4.
Czasami możliwe są tymczasowe przerwy w działaniu aplikacji Green-Zones/aplikacji Green-Zones Flota (np. jeśli
Użytkownik/Najemca wjeżdża na teren bez pokrycia mobilnego lub jeśli aplikacji Green-Zones/aplikacja Green-Zones Flota
lub sieć operatora sieci komórkowej jest serwisowana), na które Green-Zones nie ma wpływu. Chociaż Green-Zones dołoży
wszelkich starań, aby ograniczyć lub zapobiec takim zdarzeniom, Green-Zones nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty finansowe lub inne szkody wynikające z takich zakłóceń.
Green-Zones nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność, rzetelność i aktualność danych zawartych w
materiałach mapy cyfrowej. Dane te mogą nie zawsze odpowiadać rzeczywistym warunkom związanym z zamykaniem dróg,
pracami budowlanymi, warunkami pogodowymi, nowymi drogami i innymi zmianami; to samo dotyczy dostosowania stref
ekologicznych przez odpowiednie władze państwowe lub lokalne. Green-Zones dokłada wszelkich starań, aby informacje te
były zawsze aktualne, ale nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia.
Korzystanie z aplikacji Green-Zones/aplikacji Green-Zones Flota odbywa się na własne ryzyko. Niektóre treści w aplikacji
Green-Zones/aplikacji Green-Zones Flota są dostarczane przez osoby trzecie, na przykład podstawowy materiał mapowy.
Green-Zones nie ponosi odpowiedzialności za takie treści dostarczane przez osoby trzecie.
Green-Zones ustanowiła technologiczne i operacyjne polityki i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony danych
Użytkowników/Najemców przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub przypadkowym usunięciem. Jednakże,
Green-Zones nie może udzielać żadnych gwarancji w odniesieniu do bezpieczeństwa aplikacji Green-Zones/aplikacji GreenZones Flota ani transmisji danych pomiędzy Green-Zones a urządzeniem mobilnym Użytkownika/Najemcy. W przypadku
nieautoryzowanego wtargnięcia do któregokolwiek z systemów Green-Zones, Green-Zones nie ponosi odpowiedzialności
wobec Użytkownika/Najemcy ani żadnej innej osoby.
5.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ograniczona gwarancja lub ograniczenie odpowiedzialności Green-Zones opisane w
niniejszych Warunkach zostanie uznane za niewykonalne lub niewykonalne, Użytkownik/Najemca niniejszym wyraża zgodę,
aby odpowiedzialność Green-Zones nie przekraczała pięćdziesięciu procent (50%) opłat za wynajem. Odnosi się to do opłat
za wynajem uiszczanych przez Licencjobiorcę na rzecz Green-Zones za odpowiednie materiały z cyfrowej mapy w danym
roku użytkowania. W każdym razie odpowiedzialność Green-Zones wyklucza odszkodowanie za szkody dodatkowe lub
wynikowe.
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