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 LICENČNÍ SMLOUVA K SOFTWARU ZAŘÍZENÍ THERMO KING 

POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ THERMO KING („ZAŘÍZENÍ“), KTERÉ VLASTNÍTE VY NEBO 
VÁMI ZASTUPOVANÝ SUBJEKT („VY“), DÁVÁTE NAJEVO SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE 
BUDETE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI: 

NEŽ ZAČNETE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT NEBO NEŽ SI STÁHNETE AKTUALIZACI 
SOFTWARU, PŘEČTĚTE SI PROSÍM DŮKLADNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU K 
SOFTWARU („LICENCE“).  POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO STAŽENÍM 
AKTUALIZACE SOFTWARU (POKUD JE TO RELEVANTNÍ) SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE 
BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE.  POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO 
LICENCE NESOUHLASÍTE, ZAŘÍZENÍ NEPOUŽÍVEJTE ANI SI NESTAHUJTE 
AKTUALIZACI SOFTWARU.

1. Software a práva k používání   

a. Zařízení je vybaveno ovladači a dalšími komponentami, které zahrnují software, firmware, aplikace, 
dokumentaci, obsah, rozhraní podléhající vlastnickým právům, protokoly, zprávy podléhající vlastnickým 
právům, zprávy sítě oblasti ovladače a další obsah, který byl dodán společně se zařízením a který může 
být aktualizován nebo nahrazen v rámci aktualizací softwaru, ať již v paměti určené pouze ke čtení nebo 
na určitém médiu či v jakékoliv jiné formě („Software“). 

b. Náš software je vlastněn, poskytován a licence k němu je poskytována společností Thermo King 
Corporation a jejími dceřinými společnostmi (v tomto dokumentu jsou tyto subjekty společně označovány 
výrazem „Thermo King“, „naše“, „nás“ nebo „my“).  Na základě licence výslovně udělené níže nemáte 
žádné právo, nárok, zájem ani jinou licenci v rámci jakéhokoliv softwaru nebo k jakémukoliv softwaru, 
což se mimo jiné týká autorských práv, patentů, obchodních tajemství, ochranných známek nebo jiných 
příslušných vlastnických práv.  

c. Na základě podmínek této licence vám společnost Thermo King tímto uděluje omezenou nevýhradní 
licenci k používání softwaru pro daný účel a tak, jak je instalován na zařízení, která neumožňuje 
poskytování podlicencí a kterou je možné ukončit, a vy tuto licenci přijímáte.  Veškeré odstraňování, 
reprodukování, provádění reverzního inženýrství či jiné neoprávněné používání softwaru, které porušuje 
tuto licenci, je přísně zakázáno.  Hackování zařízení nebo softwaru, instalování neschváleného softwaru 
nebo připojování zařízení k neoprávněnému zařízení třetí strany může způsobit neplatnost záruky k 
zařízení.  Souhlasíte s tím, že nebudete software zpětně analyzovat, dekompilovat ani rozebírat, s 
výjimkou rozsahu, v jakém je tato činnost výslovně povolena platnou legislativou bez ohledu na toto 
omezení.  

d. Na základě podmínek této licence je vám udělena omezená nevýlučná licence na stahování a instalaci 
aktualizací softwaru, které může společnost Thermo King nabízet.  Společnost Thermo King může také 
poskytovat automatické aktualizace softwaru.  Přijetím této licence souhlasíte s tím, že budete bez dalšího 
upozornění přijímat automatické aktualizace.  Souhlasíte také s tím, že když bude servis zařízení provádět 
servisní centrum autorizované společností Thermo King, může toto servisní centrum bez dalšího 
upozornění software aktualizovat.    

e. Společnost Thermo King si vyhrazuje všechna práva, která nejsou v této licenci výslovně udělena.  
Tato licence vám například neuděluje práva k následujícím činnostem a vy je nesmíte provádět: 

i. reprodukovat, upravovat, měnit, překládat nebo přenášet jakýkoliv software, a to v celku i jeho 
části;  
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ii. pronajímat jakýkoliv software, půjčovat jej, poskytovat k němu licence nebo k němu poskytovat 
přístup jiným způsobem;  

iii. přenášet software (kromě situací povolených touto licencí); 

iv. měnit, odstraňovat nebo zakrývat u softwaru ochranné známky nebo upozornění na vlastnictví; 

v. dekompilovat, rozebírat, dešifrovat, rozbalovat, extrahovat jakýkoliv software nebo se jiným 
způsobem pokoušet o jeho zpětné analyzování nebo v této činnosti napomáhat ostatním; 

vi. připojovat zařízení k zařízením třetí strany, které nejsou společností Thermo King oprávněny k 
přístupu či interakci se softwarem nebo zařízením nebo takové připojování umožňovat třetí straně; a 

vii. používat protokoly společnosti Thermo King, rozhraní v jejím vlastnictví nebo jiné duševní 
vlastnictví v softwaru k vytváření, vývoji, výrobě, poskytování licencí nebo šíření zařízení či 
softwaru třetí strany za účelem přístupu nebo interakce se softwarem nebo zařízením nebo 
napomáhat třetí straně k takovému používání. 

2. Vaše povinnosti 

a. Souhlasíte s tím, že budete zařízení a software používat v souladu se všemi návody a pokyny. 
Souhlasíte s tím, že zajistíte, aby byly zařízení a software obsluhovány uživateli, kteří mají nezbytné 
porozumění a know-how týkající se přepravy chladicích zařízení, a to mimo jiné včetně vzdálené 2cestné 
obsluhy přepravní chladicí jednotky, pokud je to relevantní. 

b. V rozsahu, ve kterém zařízení či software interaguje s mobilními zařízeními, souhlasíte s tím, že 
nebudete taková mobilní zařízení používat během řízení.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že 
používání mobilních zařízení během řízení je nebezpečné, a že byste proto mobilní zařízení během jízdy 
neměli používat. 

3. Využívání informací  

a. Zařízení nebo software, případně obojí, mohou shromažďovat informace a sdílet je se společností 
Thermo King. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny příslušné zákony s ohledem na informace, 
které prostřednictvím zařízení nebo softwaru společnosti Thermo King poskytnete.  Přijetím této licence a 
používáním zařízení a softwaru souhlasíte s tím, že společnost Thermo King může shromažďovat, 
využívat a předávat takové informace prodejcům, servisním centrům a a jiným třetím stranám, jak je 
popsáno v zásadách ochrany osobních údajů a v zásadách ochrany údajů společnosti Trane Technologies, 
které naleznete na adrese https://www.tranetechnologies.com/privacy-policy.html, a které jsou do 
tohoto dokumentu začleněny prostřednictvím odkazu, a v zásadách o údajích o stroji Thermo 
King, které jsou k dispozici na adrese https://europe.thermoking.com/tk-machine-information-policy/, 

a které jsou do tohoto dokumentu začleněny prostřednictvím odkazu. Pokud se chcete odhlásit ze 
sdílení informací o stroji se společností Thermo King, napište prosím společnosti Thermo King e-mail na 
adresu Opt-Out@ThermoKing.com.  Souhlasíte s tím, že společnost Thermo King může tyto zásady 
kdykoliv upravit nebo aktualizovat.   

b. Pokud přijmete nebo odsouhlasíte, případně pokud jste přijali a odsouhlasili podmínky samostatné 
smlouvy týkající se telematických funkcí, servisu, mobilní aplikace nebo jiné smlouvy se společností 
Thermo King, mohou být v takových jiných podmínkách nebo jiné smlouvě uvedeny podmínky 
shromažďování, využívání a sdělování údajů.  
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4. Převod  

Software nesmíte pronajímat, půjčovat, prodávat, dále šířit ani k němu poskytovat podlicence. Všechna 
svá licenční práva k softwaru můžete přenést na jinou stranu v souvislosti s přenosem vlastnictví zařízení 
za předpokladu, že tento přenos zahrnuje zařízení a software a že příjemce zařízení a softwaru souhlasí s 
tím, že se tato licence vztahuje na přenos a používání softwaru.  

5. Software třetích stran 

Zařízení může obsahovat software třetí strany, na který je poskytována samostatná licence, která však 
není v rozporu s ničím, co je uvedeno v této Licenci.  Veškerá potřebná potvrzení, upozornění a licenční 
informace („Upozornění k softwaru třetí strany“) budou dodána s tímto zařízením.  Upozornění k 
softwaru třetí strany mohou být poskytnuta ve formě dokumentace, souborů readme nebo zobrazení na 
zařízení, prostřednictvím vloženého serveru nebo na webových stránkách či mobilním zařízení, které se 
zařízením interagují.   

6. Ukončení 

Tato licence platí, dokud není ukončena.  Vaše práva na základě této licence budou ukončena 
automaticky nebo jinak pozbudou platnosti bez upozornění od společnosti Thermo King, pokud porušíte 
kterékoliv z podmínek této licence. Na oddíly 3, 5, 6, 7, 8 a 10 této licence se takové ukončení 
nevztahuje.      

7. Vyloučení odpovědnosti ze záruky 

SPOLEČNOST THERMO KING NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI POTVRZENÍ, A TO 
VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI 
NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL V ROZSAHU, KTERÝ UMOŽŇUJÍ FEDERÁLNÍ, STÁTNÍ 
A MÍSTNÍ ZÁKONY, S OHLEDEM NA SOFTWARE, K NĚMUŽ SE TATO LICENCE VZTAHUJE. 
SPOLEČNOST THERMO KING NEZARUČUJE DATOVOU KONEKTIVITU, DOSTUPNOST SÍTĚ 
ANI NEPŘERUŠOVANÉ ČI BEZCHYBNÉ SLUŽBY SOFTWARU. 

TATO ZÁRUKA NA SOFTWARE JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, 
AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI ČI 
VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL A VŠECHNY ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODEJE NEBO 
PLNĚNÍ ČI OBCHODNÍHO VYUŽITÍ. 

Souhlasíte s tím, že společnost Thermo King neponese zodpovědnost za ztráty, ke kterým může dojít v 
případě poruchy nebo nefunkčnosti zařízení či softwaru, nerozpoznání problémů s výkonem zařízení či 
softwaru nebo nedoporučení nápravného opatření nebo za ztráty, které jinak souvisejí se softwarem. 

8. Omezení odpovědnosti 

V rozsahu, ve kterém to není zakázáno příslušnými zákony, neponesou společnost Thermo King ani 
žádné pobočky, představitelé, zaměstnanci a zástupci společnosti Thermo King zodpovědnost za poranění 
osob ani za nahodilé, zvláštní, nepřímé či následné škody, a to mimo jiné včetně ušlého zisku, poškození 
nebo ztráty dat, přerušení provozu společnosti, ztráty možnosti využití, poškození způsobeného na 
vozidlech, obsahu, nákladu nebo jiném majetku nebo jiného obchodního poškození či ztrát souvisejících s 
používáním nebo nemožnosti používat software nebo jakýkoliv software třetí strany, aplikace nebo služby 
ve spojení se softwarem nebo z nich vyplývajících bez ohledu na to, jak byly způsobeny, a bez ohledu na 
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teorii odpovědnosti (smluvní, občanskoprávní nebo jiná), a to i pokud byla společnost Thermo King na 
možnost takových škod upozorněna.  

V žádném případě nebude celková náhrada všech škod společnosti Thermo King překračovat částku 
padesáti amerických dolarů (50 $) (pokud platné zákony v případech poranění osob nestanoví jinak).  

9. Kontrola exportu   

Spojené státy a jiné jurisdikce kontrolují export produktů a informací. Souhlasíte s tím, že budete taková 
omezení dodržovat a že nebudete software ani žádnou jeho součást exportovat nebo znovu exportovat do 
zemí nebo osobám, u nichž to zákony pro kontrolu exportu zakazují. Používáním softwaru potvrzujete, že 
se nenacházíte v zemi, do které je takový export zakázaný, a že se nenacházíte v dokumentu Table of 
Denial Orders (Seznam odmítnutých objednávek) ministerstva obchodu USA ani na seznamu Specially 
Designated Nationals (Seznam speciálně určených osob) ministerstva financí USA. 

10. Různé 

a. Společnost Thermo King může tuto licenci bez vašeho předchozího souhlasu přiřadit společnosti 
nebo subjektu přidruženým ke společnosti Thermo King nebo v rámci přiřazení souvisejícím s 
restrukturalizací, sloučením nebo akvizicí společnosti.

b. Zodpovědnost za dodržování zákonů místní jurisdikce s ohledem na používání softwaru nesete vy.    

c. Potvrzujete, že máte právo, oprávnění a schopnosti pro přijetí a projevení souhlasu s touto 
licenční smlouvou k softwaru vlastním jménem nebo jménem subjektu, který zastupujete a který 
zařízení vlastní.   

Copyright 2020 Thermo King Corporation  


