Licenční podmínky (EULA) a pravidla užívání aplikace „EW Car Sharing“
Toto jsou podmínky užívání softwaru a mobilní aplikace s názvem „EW Car Sharing“ (dále jen „Aplikace“) společnosti
Princip a.s., IČ 41690311, se sídlem Hvězdova 1689/2a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Poskytovatel“), upravují
podmínky užívání a další práva a povinnosti související s používáním Aplikace jejím koncovým uživatelem (dále též
„Uživatel“), přičemž přístup k Aplikaci je Uživateli poskytována prostřednictvím třetí osoby, se kterou má Poskytovatel
smluvní vztah (dále jen „Pronajímatel“).
I. Prohlášení
Zahájením používání Aplikace jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu potvrzujete, že:
a) jste se podrobně seznámili s těmito Podmínkami, vyslovujete s nimi bezvýhradný souhlas a zavazujete se je dodržovat;
b) jste si vědomi, že s porušením Podmínek mohou být spojené právní následky, které ponesete;
c) vyjadřujete souhlas s tím, že Poskytovatel může tyto Podmínky jednostranně měnit, přičemž tato změna je účinná
dnem jejího oznámení Uživateli, pokud neurčí Poskytovatel lhůtu pozdější;
d) přiznáváte dostatek formy a právní účinky elektronickým sdělením doručeným prostřednictvím Aplikace nebo
kontaktního mobilního čísla, které jste Poskytovateli za tím účelem sdělil;
e) berete na vědomí, že s ohledem na neustálý vývoj Aplikace, může stávající verze obsahovat nedostatky a chyby, a
v souvislosti s tím dodržíte zvýšenou míru opatrnosti při používání Aplikace tak, aby případnou nesprávnou její funkcí
nemohla být způsobena újma Uživateli, Pronajímateli, Poskytovateli, ale jiné třetí osobě;
f) souhlasíte s tím, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou nesprávnou funkcí aplikace,
nemožností Uživatele dočasně nebo trvale Aplikaci používat nebo tím, že nebude odpovídat požadavkům,
očekáváním, cílům nebo úkolům Uživatele;
g) berete na vědomí, že Poskytovatel nikterak nezaručuje, že Aplikace bude vždy plně funkční a že nebude obsahovat
žádné chyby nebo viry.
h) Poskytovatel není zodpovědný za správnou funkci zařízení používaného Uživatelem při práci s Aplikací nebo za
negativní souvztažnosti Aplikace k jiným aplikacím a funkcionalitám používaného zařízení;
i) souhlasíte s tím, že pro účely fungování služeb spojených s Aplikací а zajištění bezpečnosti Uživatele a věcí patřících
třetím osobám (zejména vozidel), musí Aplikace používat údaje o poloze Uživatele (navigační údaje), a Uživatel se
zavazuje získávání těchto údajů nebránit, ani negativně neovlivňovat jejich kvalitu;
j) berete na vědomí, že Poskytovatel může kdykoli z bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů omezit nebo zamezit
používání Aplikace, stejně jako v případě výpadků funkčnosti Aplikace z důvodu poruch, neočekávaných událostí,
potřeby oprav, úprav a vylepšení Aplikace.
II. Licence
Poskytovatel poskytuje Uživateli licenci na použití Aplikace v tomto rozsahu a za těchto podmínek:
a) Licence je bezúplatná a platí pro jednoho konkrétního uživatele po omezenou dobu dle podmínek sjednaných
s Pronajímatelem, nejdéle však na dobu trvání smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Pronajímatelem
umožňujícího Aplikaci užívat.
b) Licence je dále limitována funkčními možnostmi dané nainstalované verze Aplikace a ostatními podmínkami
sjednanými mezi Pronajímatelem a Poskytovatelem a/nebo mezi Pronajímatelem a Uživatelem.
c) Licence je nevýhradní, nepřenositelná, bez možnosti poskytnout další osobě podlicenci.
d) Uživatel nemá právo jakkoli měnit Aplikaci, omezovat jí nebo k ní něco přidávat, včetně jakékoli manipulace s jejím
zdrojovým kódem;
e) Nepřipouští se jakékoli používání aplikace, které by bylo k újmě Poskytovatele, Pronajímatele nebo třetích osob nebo
nikoli v souladu s těmito Podmínkami, ujednáními s Pronajímatelem a platnými právními předpisy. V případě porušení
tohoto ustanovení má Poskytovatel právo udělenou licenci Uživateli okamžitě zrušit bez jakékoli náhrady.

