
 
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) SLUŽBY NEXTFLEET  

Tato smlouva EULA se vás týká („vy“) jako uživatele: 

1. řešení NEXTFLEET společnosti Webfleet Solutions B.V. („společnost Webfleet Solutions“) 

poskytovaného přes internet a/nebo hostovaného a spravovaného společností Webfleet Solutions 

(„online služby“);  

2. jakéhokoliv online nebo elektronického dokumentu, ke kterému vám společnost Webfleet Solutions 

udělila přístup v rámci online služeb; 

3. jakéhokoliv jiného softwaru nebo služeb Webfleet Solutions, které vám byly poskytnuty v rámci online 

služeb, ať už prostřednictvím online služeb nebo jiného média.  

Tuto smlouvu EULA si prosím pozorně pročtěte. Použitím všech online služeb nebo jakékoli jejich části 

vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami této smlouvy EULA.  

Berete na vědomí, že online služby smíte používat pouze se svolením zákazníka společnosti Webfleet 

Solutions („zákazník“) a že vaše používání online služeb je omezeno v souladu s podmínkami 

a ustanoveními komerční smlouvy, kterou společnost Webfleet Solutions a zákazník uzavřeli ohledně 

poskytování a používání online služeb („smlouva“).  

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („EULA“) představuje právní ujednání mezi vámi 

a společností Webfleet Solutions. Souhlasíte s tím, že tato smlouva EULA je stejně vymahatelná jako 

jakákoli jiná písemně sjednaná smlouva opatřená vaším podpisem.  

Pokud s podmínkami této licenční smlouvy EULA nesouhlasíte, nepoužívejte online služby a informujte 

o tom přímo zákazníka.  

1) UDĚLENÍ LICENCE: Společnost Webfleet Solutions vám uděluje individuální právo používat online 

služby podle této licenční smlouvy EULA v rozsahu objednaném zákazníkem po dobu trvání 

předplatného, jak je uvedeno ve smlouvě. Touto licenční smlouvou EULA se uděluje licence („licence“), 

která vám umožňuje používat online služby za předpokladu, že vás zákazník oprávnil k jejich používání. 

Tato licence je nevýlučná a nepřenosná. Tato licence vám neuděluje práva získat v budoucnu dostupné 

aktualizace, inovace či doplňky online služeb. Jestliže však taková vylepšení, aktualizace nebo doplňky 

online služeb obdržíte, podléhá jejich používání této licenční smlouvě EULA a jejím případným dodatkům 

a mohou se na ně vztahovat další platební či jiné podmínky.  

2) AUTORSKÁ PRÁVA: Autorská práva a jiná práva duševního a průmyslového vlastnictví a/nebo 

vlastnická práva k online službám a veškerým jejich kopiím, které si pořídíte, jsou majetkem společnosti 

Webfleet Solutions a/nebo jejich dodavatelů. Společnost Webfleet Solutions vám dovoluje online služby 

používat pouze v souladu s podmínkami této smlouvy EULA. Veškerá práva, která nejsou v rámci této 

licenční smlouvy EULA konkrétně udělena, si vyhrazuje společnost Webfleet Solutions. Kopie příručky 

(příruček) k produktům nebo doprovodných písemných materiálů k online službám jste oprávněni 

pořizovat výhradně k vlastnímu použití. Stáváte se pouze vlastníkem fyzického nosiče dat a nezískáváte 

vlastnická práva k online službám.  

3) DALŠÍ OMEZENÍ: Online služby je zakázáno pronajímat, zapůjčovat, veřejně prezentovat, předvádět, 

šířit či jakkoli jinak distribuovat. Jinak než v míře povolené zákonem nebudete online služby ani jejich 

části modifikovat, provádět jejich zpětnou analýzu, dekompilovat je či demontovat, nebudete z nich 

odvozovat produkty ani to neumožníte žádné jiné osobě.  

4) MLČENLIVOST: Uvědomujete si a souhlasíte s tím, že do vývoje služeb investovala společnost 

Webfleet Solutions velké množství času a financí, že tyto online služby jsou důvěrné, a že jsou 

obchodním tajemstvím společnosti Webfleet Solutions a/nebo třetích stran. Souhlasíte, že 



 
o online službách zachováte přísnou mlčenlivost a neodtajníte je, ani k nim neumožníte přístup jakékoli 

osobě.  

5) SOFTWAROVÉ LICENCE TŘETÍCH STRAN: Produkty společnosti Webfleet Solutions mohou 

využívat softwaru třetích stran. Bez ohledu na ustanovení článků 2, 3 a 4 se může použití některých 

materiálů třetích stran zahrnutých do online služeb řídit jinými podmínkami a ustanoveními. Oficiální 

oznámení o autorském právu a zvláštních licenčních podmínkách softwarových kódů a algoritmů 

softwaru těchto třetích stran naleznete na adrese https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-

notices/. Tímto vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami a ustanoveními vztahujícími se k takovému 

software třetích stran.  

6. OMEZENÁ ZÁRUKA:  

a) Společnost Webfleet Solutions nezaručuje, ani vám zaručit nemůže, že online služby budou fungovat 

bezchybně.  

b) Společnost Webfleet Solutions vám online služby poskytuje „TAK, JAK JSOU, A S VEŠKERÝMI 

NEDOSTATKY“, a tímto se zříká všech záruk a podmínek, ať výslovných, předpokládaných nebo 

zákonných, mimo jiné včetně veškerých (pokud existují) předpokládaných záruk, povinností či podmínek 

uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, spolehlivosti či dostupnosti, přesnosti nebo úplnosti reakcí, 

výsledků, odborných snah, nepřítomnosti virů a přiměřené péče a dovedností, vše s ohledem na online 

služby, a poskytnutí či neposkytnutí podpory nebo jiné služby, informací, softwaru a souvisejícího obsahu 

prostřednictvím online služeb nebo jinak vyplývajících z použití online služeb. Na online služby se rovněž 

neposkytuje záruka nerušeného užívání, nerušeného vlastnictví nebo nenarušení. Tato výhrada se 

nevztahuje na (i) jakoukoli konkludentní podmínku týkající se právního nároku ani na (ii) jakoukoli 

konkludentní záruku za shodu s popisem.  

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:  

a) Společnost Webfleet Solutions ani její dodavatelé neponesou vůči vám odpovědnost za žádné škody 

přímé, nepřímé, náhodné, následné ani jiné (mimo jiné včetně všech případů poškození následkem 

neschopnosti použít vybavení nebo získat přístup k datům, ztráty dat, obchodní ztráty, ztráty zisků, 

přerušení podnikání a podobně) na základě použití nebo neschopnosti použít online služby i přesto, že 

společnost Webfleet Solutions předtím informovala o možném vzniku takových škod. 

b) Bez ohledu na jakoukoli škodu, která by vám mohla z jakéhokoli důvodu vzniknout (což zahrnuje mimo 

jiné veškeré škody zde uvedené a veškeré přímé a všeobecné škody na základě smlouvy či jinak), bude 

veškerá odpovědnost společnosti Webfleet Solutions a kteréhokoli z jejích dodavatelů vyplývající z této 

licenční smlouvy EULA nebo s ní související omezena na částku, kterou jste za dané online služby 

skutečně zaplatili.  

c) Společnost Webfleet Solutions neponese odpovědnost za (i) jakýkoli podvod ze strany svých 

zaměstnanců či zástupců ani za (ii) jakékoli podvodné uvedení v omyl ze strany svých zaměstnanců či 

zástupců.  

d) Navzdory ustanovením 7(a), (b) a (c) a čemukoli obsaženému v této licenční smlouvě EULA nebude 

omezena odpovědnost ani jedné ze stran za smrt či zranění osob následkem její vlastní nedbalosti.  

8) ZÁNIK: Bez toho, aby byla dotčena jakákoli jiná práva, může společnost Webfleet Solutions kdykoli 

bez prodlení ukončit tuto licenční smlouvu EULA v případě, že nedodržíte některou z jejích podmínek. 

V takovém případě musíte přestat online služby používat. Ustanovení této licenční smlouvy EULA, 

z jejichž povahy plyne jejich platnost i po zániku smlouvy, zůstávají v účinnosti i po zániku této licenční 

smlouvy EULA. Společnost Webfleet Solutions si vyhrazuje právo na základě oznámení, nebo i bez něj, 

ukončit aktualizaci, modernizaci a doplňování služeb vám poskytovaných či zpřístupněných 

prostřednictvím těchto online služeb.  

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/
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9) ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN: Společnost Webfleet Solutions nenese odpovědnost za 

obsah webových stránek či služeb jakýchkoli třetích stran, za odkazy na těchto webových stránkách či 

v rámci služeb těchto třetích stran ani za jakékoli změny či aktualizace webových stránek a služeb třetích 

stran. Společnost Webfleet Solutions vám poskytuje tyto odkazy a přístup ke stránkám a službám třetích 

stran pouze z hlediska praktičnosti pro vás a uvedení jakéhokoli odkazu či přístupu s sebou nenese 

jakýkoli souhlas ze strany společnosti Webfleet Solutions s danou stránkou či službou třetí strany.  

10) PRÁVA TŘETÍCH STRAN: Strana, která není jednou ze smluvních stran této licenční smlouvy EULA, 

nevlastní žádná práva v rámci platné legislativy ve vztahu k právům třetích stran týkajících se možnosti 

spoléhat se na jakoukoli podmínku této licenční smlouvy EULA nebo ji vymáhat. To však nemá vliv na 

jakékoli právo či opravný prostředek třetí strany, který existuje nebo je dostupný mimo takovou platnou 

legislativu.  

11) CELÁ SMLOUVA: Tato licenční smlouva EULA je kompletní smlouvou mezi vámi a společností 

Webfleet Solutions vztahující se k online službám a/nebo případným podpůrným službám a je nadřazena 

veškerým předchozím či současným ústním či písemným sdělením, návrhům a prohlášením v souvislosti 

s online službami nebo jakýmkoli jiným předmětem, na nějž se vztahuje tato licenční smlouva EULA. 

V rozsahu, v němž jsou některá ustanovení libovolných zásad nebo programů podpůrných služeb 

společnosti Webfleet Solutions v rozporu s ustanoveními této smlouvy EULA, budou mít vyšší platnost 

ustanovení této smlouvy EULA. Pokud bude rozhodnuto, že jakékoli ustanovení této licenční smlouvy 

EULA bude anulováno, je neplatné či nezákonné, zůstávají ostatní ustanovení v plné platnosti 

a účinnosti.  

12) PŘEKLADY: Určující je anglická verze této licenční smlouvy EULA. Veškeré překlady jsou k dispozici 

pouze z praktických důvodů.  

13) ROZHODNÉ PRÁVO: Tato licenční smlouva EULA a veškeré spory týkající se této licenční smlouvy 

EULA nebo používání online služeb podléhají nizozemskému právu. Tímto se vylučuje platnost Úmluvy 

OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží na tuto licenční smlouvu EULA. Veškeré spory vzniklé 

na základě této licenční smlouvy EULA budou projednány amsterdamskými soudy (Nizozemsko), které 

mají v případě jakýchkoli takových sporů výhradní jurisdikci.  

Máte-li nějaké dotazy ohledně této licenční smlouvy EULA, nebo chcete-li se z jakéhokoli důvodu obrátit 

na společnost Webfleet Solutions, navštivte webové stránky společnosti Webfleet Solutions na adrese 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/  
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