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Vítejte u společnosti OnStar! OnStar Europe Ltd. (dále jen „OnStar“) vám nabízí podporu,
informace o vašem vozidle a propojení vašeho vozidla včetně následujícího:


Automatický kontakt po nehodě



Tlačítko pro pohotovostní služby (SOS)



Wi-Fi připojení s 4G LTE (přístup poskytovaný operátorem-třetí stranou,
s výhradou dostupnosti v daném místě a předplacení datového plánu)



Propojení s asistenční službou



Diagnostika vozidla



Servisní upozornění pro dealera



Aplikace pro Smartphone



Upozornění v případě alarmu



Pomoc při odcizení vozidla

(dále společně jen „Služby OnStar“).
Tyto Podmínky pro uživatele si, prosím, pečlivě přečtěte. Těmito Podmínkami pro
uživatele se řídí vaše koupě a používání Služeb OnStar. Více informací ohledně
fungování
Služeb
OnStar
získáte
kliknutím
na
následující
odkaz:
http://www.opel.cz/onstar/onstar.html nebo v Uživatelském manuálu.
OnStar Europe Ltd. je dceřinou společností General Motors Holdings LLC (dále jen „GM“),
se sídlem 300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243 USA. Informace sdílíme s GM
a jejími dceřinými a spřízněnými společnostmi, zejména General Motors UK Limited (dále
jen „Vauxhall“), Adam Opel AG (dále jen „Opel“) a OnStar LLC (dále společně jen
„Skupina společností GM“).

1. VÁŠ VZTAH SE SPOLEČNOSTÍ ONSTAR


Společnost OnStar si vám dovoluje nabídnout širokou škálu služeb pro vaše
vozidlo. Služby OnStar zahrnují soubor služeb, z nichž některé mohou poskytovat
společnosti mimo Skupinu společností GM.



Pokud máte přístup k výrobkům či službám jakékoliv třetí strany nebo pokud
takové výrobky či služby využíváte, budou platit také podmínky stanovené takovou
třetí stranou a společnost OnStar neponese odpovědnost za váš přístup nebo
užívání takových výrobků či služeb.



Pohotovostní služby pro vás zajišťuje příslušný veřejný pohotovostní systém
(např. hasičský sbor, ambulance, policie apod.). Společnost OnStar vynakládá
maximální úsilí na to, abyste byli v případě pohotovosti propojeni s pohotovostními
službami.



Služby OnStar zahrnují – v závislosti na místní dostupnosti – i přístup k funkci
Wi-Fi připojení. Abyste mohli používat služby Wi-Fi připojení, musíte aktivně
využívat Služby OnStar. Upozorňujeme nicméně, že Wi-Fi služby, které si
kupujete, nejsou poskytovány společností OnStar. Společnost OnStar
spolupracuje s operátory mobilních sítí ve vaší zemi, kteří vám tyto služby
poskytují.



I když společnost OnStar u svých služeb neustále rozšiřuje oblast pokrytí, existují
země, kde některé ze Služeb OnStar nejsou dostupné. Další informace ohledně
pokrytí
Služeb
OnStar
získáte
kliknutím
na
následující
odkaz:
http://www.opel.cz/onstar/onstar.html.



Některé Služby OnStar jsou omezeny záležitostmi mimo kontrolu společnosti
OnStar, nemusejí být ve vybraných zemích či oblastech dostupné a může u nich
docházet k příležitostným změnám.



Jestliže své vozidlo prodáváte nebo převádíte, musíte nás o této skutečnosti
informovat, abychom mohli ve vztahu k tomuto vozidlu ukončit poskytování
Služeb OnStar a přestat vám účtovat poplatky za tyto služby.

2. PODPORA
Pokud jste účastníkem nehody nebo jiné pohotovostní situace, vyškolený poradce vám
pomůže se zajištěním pomoci. Více informací získáte na následujících webových
stránkách: http://www.opel.cz/onstar/onstar.html.
Nadále na vaší odpovědností zůstává, abyste postupovali uvážlivě a dodržovali veškeré
dopravní a bezpečnostní předpisy. K vašemu vozidlu, jakémukoliv připojenému zařízení i
samotným Službám OnStar můžete mít přístup a používat je pouze tehdy, můžete-li je
bezpečně provozovat. To v případě pohotovosti představuje i rozhodnutí, zda zůstat ve
vozidle či nikoliv.
Společnost OnStar vynakládá maximální úsilí, aby zajistila dostupnost Služeb OnStar.
Společnost OnStar však nemůže zaručit, že Služby OnStar budou dostupné vždy.
Seznamte se, prosím, s Omezeními služeb níže.
Společnost OnStar se vynasnaží, aby při poskytování Služeb OnStar využila odpovídající
dovednosti a vynaložila odpovídající péči. Jinak jsou Služby OnStar poskytovány tak, jak
jsou.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost OnStar bere ochranu vašich osobních údajů vážně. Abyste zjistili, jak vaše
osobní údaje používáme k poskytování Služeb OnStar, přečtěte si naše Oznámení o

ochraně osobních údajů.
Abychom vám mohli poskytnout některé Služby OnStar, naše systémy – s vaším
předchozím souhlasem – zaznamenávají a používají informace o poloze vašeho vozidla.
Pokud jste se shromažďováním údajů o poloze vašeho vozidla souhlasili, ale již dále
nechcete, aby byly tyto údaje o poloze vašeho vozidla pro účely Služeb OnStar využívány,
můžete tuto funkci zrušit stisknutím tlačítka soukromí. V důsledku toho přestanou být
některé Služby OnStar k dispozici. Další informace naleznete v Uživatelském manuálu.
Důležité: Pokud si objednáte Služby OnStar, budou naše systémy v případně vzniku
pohotovosti automaticky zaznamenávat a poskytovat informace o poloze vašeho vozidla
veřejnému pohotovostnímu systému (linky 112 nebo 999), a to i tehdy, když bude funkce
zaznamenávání informací o poloze vozidla vypnuta. Pokud si nepřejete, aby byly údaje o
vaší poloze zaznamenávány a tímto způsobem poskytovány, Služby OnStar si, prosím,
neobjednávejte.
Pohotovost znamená:


stiskli jste tlačítko SOS nebo tlačítko servis a poradci společnosti OnStar jste
potvrdili pohotovost této situace; nebo



stiskli jste tlačítko SOS a poradci OnStar jste vůbec neodpověděli; nebo



vozidlo zaregistrovalo případ Automatického kontaktu po nehodě.

Důležité: V případě vzniku pohotovosti bude rozhovor mezi vámi a poradcem OnStar
nahráván. Tímto s nahráváním hovorů souhlasíte. Pokud si nepřejete, aby byly vaše
hovory v případech pohotovosti nahrávány, neobjednávejte si, prosím, Služby OnStar.

4. OMEZENÍ SLUŽEB
4.1 Rozsah pokrytí. Služby OnStar jsou poskytovány v mnoha evropských zemích.
Aktuální seznam zemí, ve kterých lze získat Služby OnStar, naleznete na následujících
webových stránkách: http://www.opel.cz/onstar/onstar.html. Pokud cestujete do jiných
zemí, mohou být Služby OnStar omezené nebo nedostupné. V případech pohotovosti, ke
kterým dojde v jiných zemích, se vám naši poradci pokusí pomoci, avšak některé ze
Služeb OnStar nemusejí být v těchto zemích dostupné. Společnost OnStar například
nemusí mít v těchto zemích uzavřené vztahy s poskytovateli veřejných pohotovostních
služeb.
4.2 Mobilní síť. Služby OnStar závisejí na existenci bezdrátových komunikačních sítí a
satelitních polohovacích systémech. Tyto sítě a systémy jsou provozovány třetími
stranami. Společnost OnStar nemůže zaručit, že budou vždy a ve všech oblastech
dostupné. K přerušení služby může dojít především v odlehlých nebo uzavřených
oblastech. Tyto sítě a systémy mimoto podléhají změnám a vývoji v oblasti technologií.
Systém nainstalovaný ve vašem vozidle nemusí vždy být a zůstat kompatibilní se sítěmi a
systémy třetí strany.
4.3 Elektrický systém vašeho vozidla. Ke zprovoznění Služeb OnStar je nutné, aby vaše
vozidlo mělo funkční elektrický systém (včetně odpovídajícího napájení z baterií). Aby se
prodloužila životnost baterií, přestanou být některé Služby OnStar a funkce dočasně

dostupné, pokud nenastartujete motor vašeho vozidla po dobu 10 po sobě jdoucích dnů.
Dostupnost těchto Služeb OnStar a funkcí bude automaticky obnovena, jakmile
nastartujete motor vašeho vozidla. Další informace naleznete v Uživatelském manuálu.
4.4 Odstávka pro účely údržby. Příležitostně může dojít k situaci, kdy bude třeba
pozastavit nebo omezit váš přístup ke Službám OnStar nebo jejich používání, aby bylo
možné vyřešit systémové problémy, problémy s vaším účtem nebo jiné otázky, které
mohou mít dopad na plnění, používání nebo zabezpečení Služeb OnStar.
4.5 Údaje o destinaci. Informace uvádějící cíl cesty v navigaci vycházejí
z nejaktuálnějších geografických údajů, které máme k dispozici, přesto však tyto
informace mohou být nepřesné či neúplné. Údaje o trase nemusejí například obsahovat
informace o jednosměrkách, zákazech odbočení, stavebních pracích, sezónně
používaných silnicích či nových silnicích. Navrhovaná trasa může uvádět silnici, která je
z důvodu stavebních prací uzavřena, nebo odbočku, kterou zakazují dopravní značky na
křižovatce. Navrhované trasy také nezohledňují, zda jsou oblasti, kterými se projíždí,
obytné, komerční nebo smíšené, a nezohledňují dopravní podmínky nebo dostupnost
veřejných či soukromých služeb a produktů. Při využívání navigačních služeb pečlivě
sledujte místní podmínky.
4.6 Diagnostické údaje. Diagnostické údaje o vozidle, které poskytujeme, jsou omezeny
na konkrétní informace, které mohou být z vozidla získány prostřednictvím dálkového
přístupu, a to současná životnost oleje, tlak v pneumatikách, najeté kilometry, stav paliva
v nádrži a informace o airbagu, kontrole stability, motoru a převodovce, emisích a
protiblokovacím systému.
Důležité: Diagnostické údaje jsou omezené a nejsou určeny k nahrazení manuálních
kontrol vašeho vozidla. Nemůžeme zaručit, že budeme vždy schopni zjistit, v jakém stavu
vaše vozidlo je, a je vaší odpovědností sledovat vaše vozidlo a udržovat ho ve stavu
odpovídajícímu právní předpisům.
4.7 Ostatní. K přerušení poskytování Služeb OnStar může dojít v případě, že vaše vozidlo
není v dobrém provozním stavu, je poškozeno nebo bylo upraveno, popřípadě pokud se
vyskytnou překážky typu kopců, výškových budov, tunelů, povětrnostní situace,
poškození důležitých součástí vašeho vozidla při nehodě, selhání bezdrátové nebo
elektrické sítě, zahlcení nebo rušení rádiového signálu.
Důležité: Naše společnost ani síťoví a systémoví operátoři nemůžeme zaručit nerušenou
dostupnost Služeb OnStar.

5. PLATBY
5.1 Zkušební doba zdarma. V případech, kdy máte nárok na zkušební provoz
zdarma, nezačnete provádět platby ve prospěch OnStar, dokud neuplyne vaše
zkušební doba zdarma.
5.2 Předplatné. Poté, co skončí vaše zkušební doba zdarma, budou Služby OnStar
podléhat měsíčnímu předplatnému (včetně DPH), uvedenému na objednací stránce
v rámci akceptace těchto Podmínek pro uživatele. Při přihlášení musíte uvést způsob
platby (v současné době jsou akceptovány platby platební kartou, službou PayPal a

bankovním převodem SEPA; v budoucnu mohou být dostupné i další způsoby platby).
Předplatné bude hrazeno měsíčně předem na základě zvoleného způsobu platby.
5.3 Neprovedené platby. V případě, že neobdržíme platbu, můžeme pozastavit
poskytování Služeb OnStar, dokud dlužnou částku nezaplatíte. Poskytování Služeb
OnStar nepozastavíme, pokud máte námitky proti faktuře.

6. VOZOVÝ PARK
6.1 Tyto Podmínky pro uživatele platí také v případě, že jste majitelem, správcem nebo
uživatelem vozového parku, který využívá některou ze Služeb OnStar. Pokud vlastníte
vozový park, pak se na služby poskytované ve vztahu k takovému vozovému parku
mohou vztahovat i další podmínky. Pokud jsou tyto další podmínky v rozporu s těmito
Podmínkami pro uživatele, mají přednost takové další podmínky pro služby poskytované
vozovému parku.
Důležité: Nesete odpovědnost (jako majitel či správce vozového parku nebo uživatel
vozidla, u kterého jste umožnili, aby jej řídily jiné osoby) za to, že budete řidiče vozového
parku informovat o aktivaci Služeb OnStar, a za to, že od těchto řidičů získáte nezbytné
právní souhlasy, které mohou být vyžadovány dle místních právních předpisů.
6.2 Pokud řídíte vozidlo z vozového parku, může vám společnost provozující takový
vozový park povolit přiobjednat si další služby, které nejsou součástí služeb
poskytovaných společnosti provozující vozový park, a vy pak můžete využít příležitosti
zakoupit si služby pro svoji osobní potřebu. Tyto služby také podléhají těmto Podmínkám
pro uživatele a tam, kde je to vhodné, zahrnuje pojem „Služby OnStar“ v těchto
Podmínkách pro uživatele i tyto služby. Vaše společnost provozující vozový park také
může omezit typ služeb, které můžete využívat. Služby poskytované vozovému parku se
mohou řídit dalšími podmínkami a ujednáními a oznámeními o ochraně osobních údajů,
které se liší od podmínek a prohlášení týkajících se vozidel, které nejsou součástí
vozového parku. Společnost provozující vozový park může konkrétně požadovat
shromažďování dalších údajů nebo postupy nakládání s údaji, které jsou odlišné od údajů
a postupů vyžadovaných u vybraných služeb. Svoje dotazy ohledně jakýchkoliv
požadavků, omezení či postupů při zpracování údajů, které se mohou vztahovat na vaše
používání vozidla náležejícího do vozového parku nebo na služby spojené s tímto
vozidlem, byste měli projednat se společností provozující vozový park.

7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost OnStar nezaručuje, že Služby OnStar budou poskytovány bez přerušení a
bezchybně. Jakákoliv odpovědnost na straně společnosti OnStar za jakkoliv způsobené
škody nebo marně vynaložené výdaje bude bez ohledu na svůj právní základ omezena
podle platných předpisů výší předvídatelných škod obvyklých pro tento typ smluv,
vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností.
Žádné omezení odpovědnosti uvedené v tomto článku nebo kdekoliv jinde v těchto
Podmínkách pro uživatele se nevztahuje na odpovědnost za porušení zákonem

předpokládaných podmínek nebo odpovědnost, kterou nelze ze zákona omezit, zejména
se jedná o odpovědnost za úraz či smrt způsobenou nedbalostí, podvodným nebo
úmyslným jednáním. Berete na vědomí, že omezení odpovědnosti stanovená v těchto
Podmínkách pro uživatele jsou částečně vyvážena výhodami, které požíváte z těchto
Podmínek pro uživatele a Služeb OnStar.
Jste povinni učinit všechna odpovídající opatření, abyste zmírnili rozsah škod, zabránili
jim a snížili jejich výši.
Důležité: Jste odpovědní za podniknutí všech odpovídajících kroků k ochraně
přístupových kódů k vašemu účtu (např. heslo, PIN a odpovědi na bezpečnostní otázky).
Tyto kódy mějte uložené na bezpečném místě a nikomu je nesdělujte.
8. ODŠKODNĚNÍ
S výhradou místního práva jste povinni ochránit a odškodnit společnost OnStar, její
dceřiné společnosti, spřízněné osoby, poskytovatele licencí nebo dodavatele, jakož i
jejich zaměstnance, vedoucí pracovníky, členy představenstva a zprostředkovatele (dále
společně jen „Osoby OnStar“) za všechny závazky, ztráty, škody, nároky, pokuty, úroky,
doměrky daní, žádosti a výdaje, včetně přiměřených poplatků a výdajů spojených
s právním zastupováním, ať již jakéhokoliv druhu či povahy, vyplývající z (nebo vzniklé na
základě či v důsledku) nároku třetí strany nebo žádosti uplatněné vůči kterékoliv Osobě
(Osobám) OnStar, které se týkají: (i) vašeho porušení těchto Podmínek pro uživatele či
platných právních předpisů nebo (ii) nepřesnosti či nepravdivosti jakéhokoliv prohlášení
nebo záruky učiněné vámi ve vztahu ke Službám OnStar nebo podle těchto Podmínek pro
uživatele. Tento závazek odškodnění se neuplatní, pokud vaše jednání nebylo zaviněné
ani nejste za tyto závazky, ztráty, škody, nároky, pokuty, úroky, doměrky daní, žádosti a
výdaje jinak odpovědní.
Důležité: Jste odpovědní za aktualizaci informací, které poskytujete společnosti OnStar.
O každé změně vlastnictví vozidla nebo vašich kontaktních či platebních údajů nás
neprodleně informujte.
9. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ
9.1 Zahájení poskytování služeb. Doba trvání těchto Podmínek pro uživatele začíná
dnem, kdy tyto Podmínky pro uživatele akceptujete, a trvá, dokud ji vy nebo
společnost OnStar neukončíte.
9.2 Doba trvání. Vaše předplatné bude každý měsíc automaticky obnovováno, dokud jej
neukončíte. Služby OnStar a smlouvu se společností OnStar můžete kdykoliv ukončit tak,
že nám ve vaší zemi zavoláte (místní telefonní čísla zjistíte zde) nebo že stisknete tlačítko
servis ve svém vozidle a oznámíte poradci svůj úmysl zrušit Služby OnStar. Musíte nás
informovat v případě, že své vozidlo prodáváte nebo převádíte, abychom ve vztahu
k němu mohli Služby OnStar ukončit a abychom vám přestali účtovat poplatky za
tyto služby. Místní telefonní čísla:
Bezplatná linka:

0239018710

Placená linka:

0239018609

Mezinárodní bezplatná linka:

80080022334

9.3 Opětovná aktivace Služeb OnStar. Pokud Služby OnStar zrušíte a později si budete
přát tyto Služby OnStar znovu obnovit, je možné, že budete muset zaplatit poplatek za
opětovnou aktivaci. Rovněž nám můžete kdykoliv zavolat nebo stisknout tlačítko servis ve
svém vozidle a touto cestou získat pokyny, jak deaktivovat systémy OnStar ve vašem
vozidle.
9.4 Pokud se společnost OnStar kdykoliv rozhodne ukončit tyto Podmínky pro uživatele,
vyrozumíme vás o tom třicet (30) dnů před datem ukončení. Vy i my můžeme tyto
Podmínky pro uživatele kdykoliv ukončit bez nutnosti výpovědní doby, pokud druhá strana
poruší kterýkoliv podstatný závazek podle těchto Podmínek pro uživatele, zejména tím, že
se bude podílet na jakémkoliv nezákonném či podvodném jednání ve vztahu ke kterékoliv
ze Služeb OnStar nebo bude k takovému jednání vybízet či se ho bude účastnit,
popřípadě tím, že nebude platit poplatky v době jejich splatnosti.
9.5 Veškerá ustanovení těchto Podmínek pro uživatele, která ze své povahy zůstávají
v platnosti i po uplynutí platnosti či ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení či uplynutí
platnosti těchto Podmínek pro uživatele.

10. ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ PRO NEZÁKONNÉ ÚČELY
Služby OnStar slouží pouze zákonným účelům. Akceptací těchto Podmínek pro uživatele
souhlasíte s tím, že:


budete v plném rozsahu dodržovat tyto Podmínky pro uživatele;



budete nám poskytovat pravdivé a přesné kontaktní a platební údaje;



budete společnost OnStar neprodleně informovat o veškerých změnách svých
kontaktních nebo platebních údajů;



budete mít přístup ke Službám OnStar pouze prostřednictvím svého založeného
účtu;



nebudete Služby OnStar využívat pro žádné nezákonné účely nebo pro účely
obtěžování osob;



ponesete odpovědnost za veškeré vaše náklady a výdaje, včetně daní, které
vzniknou ve vztahu k užívání Služeb OnStar a jakýmkoliv činnostem, které
jakýmkoliv způsobem podnikáte v souvislosti se Službami OnStar nebo těmito
Podmínkami pro uživatele;



nebudete zasahovat do žádných bezpečnostních opatření Služeb OnStar ani se je
nebudete pokoušet porušit;



neodstraníte, nebudete upravovat ani zakrývat žádná oznámení o autorských
právech, ochranné známky nebo jiná oznámení o majetkových právech.

11. AKTUALIZACE SOFTWARU
11.1 Aktualizace softwaru. Součástí Služeb OnStar je software, který vám dala k dispozici
společnost OnStar nebo výrobce vašeho vozidla (dále jen „Software“). K tomuto Softwaru
je vám poskytnuta licence, nebyl vám prodán. Příležitostně může být zapotřebí tento
Software aktualizovat nebo upravit. Souhlasíte s tím, že společnost OnStar nebo výrobce
vašeho vozidla může v případě potřeby pro vaše vozidlo příležitostně poskytnout
aktualizace nebo úpravy Softwaru bez jakéhokoliv předchozího upozornění či souhlasu
(vyjma případu, kdy vás společnost OnStar tam, kde je to možné, bude předem
informovat o jakýchkoliv aktualizacích nebo úpravách Softwaru, které mohou změnit jízdní
vlastnosti vozidla nebo ovlivnit či vymazat údaje, které máte ve svém vozidle uložené).
Tyto aktualizace nebo úpravy mohou zejména zlepšit úroveň bezpečnosti či zabezpečení
nebo mohou udržovat řádný provoz vašeho vozidla. Tyto aktualizace nebo úpravy
Softwaru mohou ovlivnit či vymazat údaje, které máte uloženy ve vašem vozidle (jako
například uložené cílové body v navigaci nebo přednastavené rozhlasové stanice). Za
údaje ovlivněné nebo vymazané v důsledku aktualizace nebo úpravy Softwaru neneseme
žádnou odpovědnost a vy byste si měli své údaje vždy zálohovat. Tyto Podmínky pro
uživatele se vztahují na veškeré aktualizace nebo další úpravy, které provedeme ve
vztahu k Softwaru.
11.2 Odstranění. Pokud nebude v těchto Podmínkách pro uživatele stanoveno jinak,
můžeme bez předchozího upozornění odstranit části Softwaru nebo ukončit jejich provoz.
K tomu může dojít například v důsledku naší snahy o zdokonalování či zlepšování Služeb
OnStar, řešení špatného fungování nebo řešení změn regulatorních požadavků. Pokud si
následně po aktualizaci Softwaru povšimnete jakýchkoliv problémů ve vztahu ke Službám
OnStar, informujte nás, prosím.
12. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
12.1 Postoupení. Tyto Podmínky pro uživatele (ani jejich část) nesmíte postoupit bez
písemného souhlasu společnosti OnStar a jakýkoliv pokus o postoupení bez písemného
souhlasu společnosti OnStar bude absolutně neplatný. Společnost OnStar může
postoupit tyto Podmínky pro uživatele.
12.2 Oddělitelnost. Pokud kterýkoliv soud příslušné jurisdikce bude mít za to, že kterákoliv
podmínka nebo ustanovení těchto Podmínek pro uživatele či kteréhokoliv dokumentu
uvedeného odkazem v těchto Podmínkách pro uživatele je v rozporu se zákonem, bude
taková podmínka od těchto Podmínek pro uživatele oddělena a zbývající ustanovení
těchto Podmínek pro uživatele nebo uplatnění na jiné osoby či okolnosti než ty, pro které
je dané ustanovení neplatné či nevynutitelné, zůstávají nedotčeny. Každé ustanovení
těchto Podmínek pro uživatele bude platné a vynutitelné v rozsahu povoleném zákonem a
za předpokladu, že nebude zákonem zakázáno.
12.3 Neuplatnění práva. Práva vyžadovat souhlas se lze vzdát a porušení lze prominout
pouze tehdy, pokud je takové vzdání se práva či prominutí porušení učiněno v písemné
podobě a je podepsáno stranou, která se daného práva vzdává nebo dané porušení
promíjí. Souhlas kterékoliv ze stran se vzdáním se uplatnění práva při porušení druhou
stranou, ať již výslovný nebo mlčky předpokládaný, nezakládá souhlas, vzdání se

uplatnění práva nebo prominutí jakékoliv jiného nebo následného porušení.
12.4 Vztah. Žádné ustanovení obsažené v těchto Podmínkách pro uživatele nebude
vykládáno tak, jako by z vás nebo společnosti OnStar činilo partnery, společný podnik,
zmocněnce, zprostředkovatele nebo zaměstnance druhé strany. Žádná ze stran nebude
mít právo, zplnomocnění ani pověření, ať již výslovné či mlčky předpokládané, zavazovat
druhou stranu.
12.5 Odkazy a nadpisy. Nadpisy článků a bodů v těchto Podmínkách pro uživatele slouží
pouze pro snazší orientaci v textu a nebudou brány do úvahy při výkladu těchto Podmínek
pro uživatele. Příklady uvedené v těchto Podmínkách pro uživatele, které jsou uvozeny
slovem „včetně“, „například“, „jako třeba“ nebo podobným slovem, slouží výhradně pro
ilustraci a nejsou omezující.
12.6 Duševní vlastnictví. Služby OnStar a Software jsou v rozsahu povoleném právními
předpisy chráněny mezinárodními právními předpisy o autorském právu a mohou
podléhat další ochraně duševního vlastnictví, včetně patentových práv a práv
k ochranným známkám. Bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti
OnStar nejste oprávněni kopírovat, distribuovat, měnit, veřejně předvádět, vysílat,
vystavovat, přenášet, znovu používat, znovu zveřejňovat, využívat, dekompilovat nebo
provádět zpětnou analýzu (s výjimkou případů stanovených v těchto Podmínkách pro
uživatele) Služeb OnStar nebo Softwaru ani si nárokovat libovolné právo k jakémukoliv
jejich aspektu, a to včetně obsahu, textu, obrázků, audio a video záznamů.
12.7 Další uživatelé. Tyto Podmínky pro uživatele platí pro všechny uživatele vašeho
vozidla. Nesete odpovědnost za veškeré aktivity uživatelů vašeho vozidla, včetně
veškerého přístupu ke Službám nebo jejich používání.
12.8 Služby třetích stran. Pokud využíváte služby poskytované třetími stranami, berete na
vědomí, že platné podmínky takových služeb, oznámené danou třetí stranou, představují
závaznou dohodu výhradně mezi vámi a takovou třetí stranou, a nikoliv mezi vámi a námi,
a že v tomto případě vystupujeme pouze v roli prostředníka mezi vámi a takovou třetí
stranou. V souvislosti s vaším využíváním služeb poskytovaných třetími stranami tedy
neneseme žádnou odpovědnost.
12.9 Rozhodné právo. Tyto Podmínky pro uživatele a veškeré mimosmluvní spory, které
se jich týkají, se budou řídit právním řádem České republiky.
12.10 Úplná dohoda. Tyto Podmínky pro uživatele obsahují veškeré podmínky sjednané
mezi stranami ohledně Služeb OnStar a zneplatňují a nahrazují jakoukoliv předchozí ústní
či písemnou smlouvu, dohodu nebo ujednání mezi vámi a společností OnStar. Strany
potvrzují, že mezi nimi ohledně Služeb OnStar neexistují žádná jiná prohlášení, závazky,
ujednání, přísliby ani dohody a že se na nic z výše uvedeného nespoléhaly.

Kontaktní údaje
Kontaktovat nás můžete na adrese OnStar Europe Limited, Griffin House, UK1-101-135,
Osborne Road, Luton, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, LU1 3YT,
identifikační číslo společnosti: 8582207, registrační číslo k dani z přidané hodnoty: GB170
0812 43, tel.: +44 3305725 464, e-mail: europe@onstar.com.

Pokud od vás neobdržíme jiné pokyny, budeme vám zasílat oznámení na kontaktní
adresy, které nám poskytnete, a budeme mít za to, že jste tato oznámení obdrželi. Svoji
e-mailovou adresu pro účely oznámení můžete kdykoliv změnit tak, že nás budete
kontaktovat na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené výše.

