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Úvod

1.1

Naším cieľom je poskytnúť vám čo najbezpečnejší, najjednoduchší a najzábavnejší zážitok z
používania systému Bluelink. Preto vám ponúkame účet („účet Bluelink“), ktorý môžete
používať pre naše služby Hyundai Bluelink Europe. Tieto služby obsahujú online služby,
aplikácie a ďalšie softvérové služby.

1.2

Sme Hyundai Motor Czech s. r. o., so sídlom: Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5, ČR, IČO:
28399757, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka: C
138784, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky v SR: Hyundai Motor Czech s. r. o.,
organizačná zložka Slovakia, so sídlom: Galvániho 17A, 821 04 Bratislava, SR, IČO: 36
858 692, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č.
1610/B Sme vaším zmluvným partnerom v súvislosti s účtom Bluelink.

1.3

Máte otázky? Kontaktujte nás na hyundai@hyundai.sk
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Podmienky používania

2.1

Na to, aby ste mohli vytvoriť a používať svoj jedinečný účet Bluelink, musíte prijať tieto
podmienky používania („podmienky“) kliknutím na zaškrtávacie políčko v procese prijímania.
Tieto podmienky sa budú uplatňovať pri každom použití vášho účtu Bluelink.

2.2

Váš účet Bluelink budete potrebovať na prístup k našim službám Bluelink a na ich správu. Na
služby Bluelink sa vzťahujú osobitné podmienky používania – osobitné podmienky nájdete na
https://www.hyundai.sk/bluelink-podmienky Osobitné podmienky používania môžu
obmedziť použitie služieb a môžu vyžadovať pripojenie účtu Bluelink k jednému alebo
viacerým vozidlám Hyundai. V prípade konfliktu majú osobitné podmienky používania
prednosť pred týmito podmienkami.

2.3

Na to, aby ste mohli používať účet Bluelink, musíte mať zákonný vek.

2.4

Ak vaše zariadenie (zariadenia) nie je (nie sú) vybavené potrebnými technickými funkciami
alebo ak nespĺňa (nespĺňajú) požiadavky týchto podmienok alebo osobitných podmienok
uvedených v predchádzajúcej časti 2.2, neposkytneme vám účet Bluelink.

2.5

Na použitie účtu Bluelink budete potrebovať prístup na internet alebo k telekomunikačným
službám, ktoré my neposkytujeme. Tieto podmienky sa preto nevzťahujú na takéto
telekomunikačné služby (pravdepodobne však uzatvoríte osobitnú dohodu, vrátane dohody o
poplatkoch, s vaším poskytovateľom takýchto telekomunikačných služieb).
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Účet Bluelink

3.1

Váš účet Bluelink potrebujete na používanie služieb Bluelink. Účet Bluelink je jedinečný,
osobný a neprenosný účet, ktorý vám udeľujeme na to, aby ste mohli pristupovať k našim
službám Bluelink.

3.2

Za používanie účtu Bluelink vám nebudeme účtovať žiadne poplatky.

3.3

Na to, aby ste získali prístup k určitým službám Bluelink, budete musieť prepojiť svoj účet
Bluelink s jedným alebo viacerými vozidlami Hyundai (v osobitných podmienkach uvedených
v predchádzajúcej časti 2.2 sa dozviete, o ktoré služby ide).
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3.4

Uistite sa, že informácie, ktoré poskytnete na vytvorenie vášho účtu Bluelink, sú presné. V
súvislosti s vaším účtom Bluelink budeme od vás získavať tieto údaje: vaše meno, vaša emailová adresa, váš dátum narodenia, vaše telefónne číslo, heslo, informácia o tom, či ste
prijali tieto podmienky, overovací kód, identifikačné číslo vozidla (VIN) a aktivačný kód.

3.5

Dbajte na to, aby ste počas používania vášho účtu Bluelink vždy dodržiavali tieto podmienky.
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Zmeny
Z času na čas môžeme zmeniť tieto podmienky alebo funkcie účtu Bluelink. V prípade
materiálnych zmien vás o plánovaných zmenách budeme informovať s primeraným
predstihom. Ak nám písomne (napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo faxu) do dvoch týždňov
od nášho oznámenia neoznámite inak, budeme predpokladať, že so zmenami súhlasíte
(pripomenieme vám to, keď vás budeme informovať o plánovaných zmenách). Ak nám
oznámite, že so zmenami nesúhlasíte, môžeme zrušiť našu zmluvu a deaktivovať váš účet
Bluelink s účinnosťou ku dňu očakávaného uplatnenia zmien.
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Povinnosti používateľa

5.1

Účet Bluelink môžete používať len vtedy, ak dodržiavate tieto podmienky.

5.2

Dbajte najmä na to, aby vaše používanie účtu Bluelink:
a)
b)

c)

5.3
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neporušovalo platné zákony alebo predpisy, napríklad dopravné predpisy alebo
existujúce práva duševného vlastníctva,
neohrozovalo bezpečnosť účtu Bluelink alebo neohrozovalo ani neobmedzovalo
technickú infraštruktúru spoločnosti Hyundai alebo tretej strany ani používanie účtu
Bluelink inými zákazníkmi, alebo
nepoškodilo, nedeaktivovalo alebo inak nezasahovalo do účtu Bluelink, nevnášalo do
účtu Bluelink vírusy, „červy“, malvér, spyvér, „trójske kone“ alebo iný škodlivý kód
alebo program, ktorý by mohlo obmedziť prevádzku účtu Bluelink.

Účet Bluelink vyžaduje heslo. Musíte si vybrať heslo, ktoré je dostatočne bezpečné, aby ste
zabránili neoprávnenému prístupu. Môžeme stanoviť pravidlá na určenie toho, čo sa považuje
za dostatočne bezpečné heslo. Zodpovedáte za udržiavanie vášho hesla v tajnosti. Ak máte
podozrenie, že neoprávnená tretia strana pozná vaše heslo, okamžite heslo zmeňte. Ak máte
podozrenie, že neoprávnená tretia strana mala prístup k našim službám prostredníctvom
vášho účtu Bluelink, okamžite nás kontaktujte na hyundai@hyundai.sk
Práva duševného vlastníctva

6.1

Obsah účtu Bluelink je chránený platným autorským právom alebo iným zákonom o duševnom
vlastníctve, pričom všetky práva sú vyhradené. Všetky práva na účet Bluelink, najmä
podstatný softvér, obsah a úpravu, patria alebo sú licenciou udelené skupine Hyundai Motor
Group („Hyundai Motor Group“ označuje spoločnosť Hyundai Motor Company a jej
pridružené spoločnosti).

6.2

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu:
a)
b)

6.3

žiadnym spôsobom nepredávajte, nedistribuujte, neuverejňujte, nevysielajte, nešírte
ani komerčne nezverejňujte účet Bluelink, ani
nerozmnožujte (v plnom rozsahu ani čiastočne), nešírte (elektronickými ani inými
spôsobmi), neupravujte, nevystavujte, spätne nedodávajte, nelicencujte, neprepájajte
ani inak nepoužívajte účet Bluelink na verejné ani komerčné účely.

Tieto podmienky neudeľujú žiadne oprávnenie ani právo na používanie akéhokoľvek
obrazového prvku, ochrannej značky, servisnej značky alebo loga, ktoré sú vo vlastníctve
Hyundai Motor Group. Hyundai Motor Group si vyhradzuje všetky práva v súvislosti so svojimi
vlastníckymi informáciami alebo materiálom súvisiacim s účtom Bluelink.
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7

Používateľský obsah
Nebudeme mať žiadne práva na obsah, ktorý sprístupníte prostredníctvom účtu Bluelink, a
tieto podmienky neobmedzujú vaše práva na použitie takého obsahu.
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Ručenie

8.1

V prípade akéhokoľvek nesúladu v rámci našej zmluvy, ak vám vznikne škoda alebo zbytočne
vynaložíte náklady, ktoré možno pripísať nám, budeme voči vám ručiť v nasledujúcom
rozsahu:
a)

v prípadoch úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti našich právnych zástupcov alebo
nepriamych zástupcov bude naše ručenie určené podľa zákonných pravidiel ručenia
a nebude ďalej obmedzené,

b)

v prípadoch bežnej nedbanlivosti ručíme len za škodu, ktorá vznikne v dôsledku
porušenia materiálnych zmluvných záväzkov (ide o záväzky, ktorých dôsledné plnenie
uľahčuje riadne plnenie zmluvy a ktoré sa považujú za zmluvné záväzky, ktoré
očakávate a ktorých plnenie by sa malo rutinne očakávať); v takom prípade však
ručenie bude obmedzené na typickú, predvídateľnú škodu.

8.2

Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na žiadne povinné zákonné ručenie, najmä na naše
ručenie za straty spôsobené smrťou, zranením alebo zhoršením zdravotného stavu, na naše
ručenie podľa nemeckého zákona o ručení za produkt (Produkthaftungsgesetz), alebo ak sme
predpokladali špecifickú záruku.

8.3

Vždy sami vynaložte primerané úsilie, aby ste predišli akýmkoľvek škodám a minimalizovali
ich.
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Ochrana údajov
Informácie o spôsobe zberu a spracovania osobných údajov v súvislosti s účtom Bluelink
nájdete v našom „Vyhlásení o ochrane osobných údajov – účet Bluelink“, ktoré nájdete na
https://www.hyundai.sk/bluelink-podmienky Osobitné informácie o získavaní a
spracovávaní údajov v súvislosti s našimi službami Bluelink nájdete vo vyhláseniach o ochrane
osobných údajov pre príslušnú službu.
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Podmienky

10.1

Účet Bluelink môžete používať ihneď po dokončení registrácie pre účet Bluelink.

10.2

Používanie účtu Bluelink môžete kedykoľvek zastaviť a deaktivovať. Deaktiváciou sa ruší naša
zmluva na základe týchto podmienok.

10.3

Dočasne môžeme zablokovať vaše používanie účtu Bluelink alebo môžeme zrušiť našu
zmluvu trvalou deaktiváciou vášho účtu Bluelink, ak materiálne porušíte tieto podmienky.
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Ostatné ustanovenia

11.1

Tieto podmienky vytvárajú zmluvu medzi vami a nami v súvislosti s účtom Bluelink a odrážajú
celú našu zmluvu so zreteľom na účet Bluelink (znovu si pamätajte, ako je uvedené v
predchádzajúcej časti 2.2, že sa na naše služby Bluelink vzťahujú osobitné podmienky
používania). Akékoľvek vyhlásenia alebo oznámenia, ktoré vy alebo my vykonáme v rámci
našej zmluvy, napríklad o zmene podmienok našej zmluvy alebo o zrušení našej zmluvy, budú
účinné len v písomnej podobe (napríklad odoslaním listu, e-mailu alebo faxu). Ústne
vyhlásenia alebo dohody nie sú postačujúce.

11.2

Iné alebo dodatočné podmienky prijmeme len vtedy, ak ich výslovne prijmeme v písomnej
podobe.
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11.3

Naše práva a povinnosti podľa našej zmluvy s vami môžeme v plnom rozsahu alebo čiastočne
postúpiť inému poskytovateľovi služieb. O plánovanom postúpení vás budeme informovať
najneskôr štyri týždne vopred. Ak s postúpením nesúhlasíte, môžete vašu zmluvu s nami
kedykoľvek zrušiť deaktiváciou účtu Bluelink (pripomenieme vám to, keď vás budeme
informovať o plánovanom postúpení).

11.4

Ak sa zistí, že ktorákoľvek podmienka našej zmluvy je neplatná, vy a my súhlasíme, že ostatné
podmienky našej zmluvy ostávajú platné a nedotknuté.
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