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Vitajte v systéme OnStar! Spoločnosť OnStar Europe Ltd. (ďalej len „OnStar“) Vám
ponúka podporu, informácie o vozidle a konektivitu vo Vašom automobile vrátane:


Automatického kontaktu po nehode (Automatic Crash Response)



Tlačidla pohotovostnej služby (SOS) (Emergency Service (SOS) Button)



Wi-Fi pripojenia so 4G LTE (prístup je poskytovaný operátorom, ktorý je treťou
osobou a podlieha miestnej dostupnosti a predplateniu dátových služieb)



Spojenia s asistenciou na cestách (Roadside Assistance Connect)



Diagnostiky vozidla (Vehicle Diagnostics)



Servisných upozornení pre dealera (Dealer Maintenance Notifications)



Aplikácie pre smartfón (Smartphone App)



Upozornenia alarmu (Theft Alert Notification)



Asistencie pri odcudzení vozidla (Stolen Vehicle Assisstance)

(ďalej spoločne len „Služby OnStar“).

Tieto Užívateľské podmienky si prosím prečítajte pozorne. Riadi sa nimi Vaše zakúpenie
a používanie Služieb OnStar. Aby ste zistili viac o tom, ako Služby OnStar fungujú, kliknite
prosím na nasledujúci link: http://www.opel.sk/onstar/onstar.html alebo si prečítajte
Manuál vlastníka.
OnStar Europe Ltd. je dcérskou spoločnosťou General Motors Holdings LLC (ďalej len
„GM“), 300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243, Spojené štáty americké.
Informácie zdieľame s GM a jeho dcérskymi a spriaznenými spoločnosťami, vrátane, ale
nie výhradne, General Motors UK Limited (ďalej len „Vauxhall“), Adam Opel AG (ďalej len
„Opel“), a OnStar LLC (ďalej spoločne len „Skupina spoločností GM“).

1. VÁŠ VZŤAH S ONSTAR


OnStar Vám s potešením ponúka rozmanitú škálu služieb využiteľných v
automobile. Služby OnStar zahŕňajú skupinu služieb, z ktorých niektoré môžu byť
poskytované spoločnosťami mimo Skupiny spoločností GM.



Ak pristupujete k, alebo používate produkty alebo služby akejkoľvek tretej osoby,
uplatnia sa taktiež podmienky súvisiace s týmito produktami a službami tretích
osôb, a vy nebudete brať na zodpovednosť OnStar za Váš prístup alebo užívanie
týchto produktov a služieb.



Pohotovostné služby sú Vám poskytované príslušnými verejnými pohotovostnými
službami (napr. hasiči, záchranná zdravotná služba, polícia atď.). OnStar pracuje
tvrdo na tom, aby zabezpečila, že budete spojený s pohotovostnými službami v
prípade pohotovosti.



Služby OnStar môžu zahŕňať, pokiaľ je lokálne dostupný, prístup k funkcionalite
Wi-Fi pripojenia Aby ste prijímali služby Wi-Fi pripojenia, musíte udržiavať Služby
OnStar aktívnymi. Avšak, ak zakúpite služby Wi-Fi, tieto služby nie sú
poskytované spoločnosťou OnStar. Presnejšie, OnStar pracuje s operátormi
mobilných sietí vo Vašej krajine, ktorí tieto služby poskytujú.



Zatiaľ čo OnStar neustále rozširuje oblasť pokrytia službami, sú niektoré krajiny, v
ktorých niektoré zo Služieb OnStar nemusia byť dostupné. Ďalšie podrobnosti
ohľadom oblasti pokrytia Službami OnStar možno nájsť na nasledujúcom linku:
http://www.opel.sk/onstar/onstar.html



Určité Služby OnStar sú obmedzené záležitosťami mimo kontroly OnStar, môžu
byť nedostupné v určitých krajinách alebo lokalitách a môžu sa z času na čas
meniť.



Musíte nám dať vedieť, keď predáte alebo prevediete svoje vozidlo, aby sme
mohli zastaviť Vaše Služby OnStar pre toto vozidlo a aby sme Vám mohli
prestať účtovať poplatky za tieto služby.

2. PODPORA
Ak ste účastníkom nehody alebo inej pohotovosti, vyškolený pomocník Vám môže
pomôcť
získať
asistenciu.
Kliknite
na
nasledujúci
link:
http://www.opel.sk/onstar/onstar.html, aby ste sa dozvedeli viac.
Naďalej ste zodpovedný za rozvážne konanie a dodržiavanie všetkých dopravných a
bezpečnostných predpisov. Vaše vozidlo, akékoľvek pripojené zariadenia a Služby
OnStar samotné môžu byť používané a k Službám OnStar možno pristupovať len vtedy,
keď ich môžete bezpečne obsluhovať. V prípade pohotovosti to zahŕňa aj rozhodnutie, či
zostať v automobile.
OnStar sa mimoriadne stará o zabezpečenie dostupnosti Služieb OnStar. Avšak OnStar
nemôže zaručiť, že Služby OnStar budú vždy dostupné. Vezmite prosím na vedomie
Obmedzenia služby uvedené nižšie.
OnStar sa bude usilovať poskytovať Služby OnStar s primeranou zručnosťou
a starostlivosťou. Inak budú Služby OnStar poskytované tak, ako sú (as is).

3. SÚKROMIE
OnStar berie Vaše súkromie vážne. Prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných
údajov, aby ste zistili, ako používame Vaše osobné údaje na poskytovanie Služieb
OnStar.
V záujme toho, aby sme Vám poskytovali niektoré zo Služieb OnStar, naše systémy budú

s Vaším predchádzajúcim súhlasom zbierať a používať polohu Vášho vozidla. Ak ste
súhlasili so zberom lokalizačných údajov Vášho vozidla, ale už viac nechcete, aby bola
poloha Vášho vozidla používaná pre Služby OnStar, môžete túto funkciu vypnúť stačením
Tlačidla Súkromie (Privacy Button). Následkom toho budú určité Služby OnStar
nedostupné. K ďalším podrobnostiam si prečítajte Váš Manuál vlastníka.
Dôležité: Ak si predplatíte Služby OnStar, v prípade pohotovosti naše systémy
automaticky zozbierajú a poskytnú údaje o polohe Vášho vozidla verejnému stredisku
pohotovostnej služby (112 alebo 999), a to aj v prípade, ak je zber lokalizačných údajov
vypnutý. Nepredplácajte si Služby OnStar, ak nechcete, aby boli Vaše lokalizačné údaje
zbierané a poskytované týmto spôsobom.
Pohotovsť znamená:


stlačili ste Tlačidlo SOS alebo Tlačidlo Servis (Service) a potvrdili ste pohotovosť
pomocníkovi OnStar; alebo



stlačili ste Tlačidlo SOS a vôbec ste neodpovedali pomocníkovi OnStar; alebo



vozidlo zaznamenalo prípad Automatického kontaktu po nehode (Automatic Crash
Response).

Dôležité: V prípade pohotovosti bude volanie medzi Vami a pomocníkom OnStar
zaznamenané. Týmto súhlasíte s vyhotovením takéhoto záznamu. Nepredplácajte si
Služby OnStar, ak nechcete, aby boli v situáciách pohotovosti Vaše volania
zaznamenané.
4. OBMEDZENIA SLUŽBY
4.1 Rozsah. Služby OnStar sú poskytované vo viacerých európskych krajinách. Kliknite
na nasledujúci link: http://www.opel.sk/onstar/onstar.html pre získanie aktuálneho
zoznamu krajín, v ktorých sú Služby OnStar dostupné. Ak cestujete do iných krajín,
Služby OnStar môžu byť obmedzené alebo nedostupné. V prípade situácií pohotovosti v
iných krajinách sa Vám naši pomocníci pokúsia pomôcť, ale niektoré zo Služieb OnStar
môžu byť v týchto krajinách nedostupné. Napríklad, OnStar nemusí mať vzťah s
poskytovateľmi verejných pohotovostných služieb v týchto krajinách.
4.2 Mobilná sieť. Služby OnStar závisia od bezdrôtových komunikačných sietí a
satelitných polohových systémov. Tieto siete a systémy sú prevádzkované tretími
osobami. OnStar nemôže zaručiť, že budú dostupné vo všetkých lokalitách a v každom
čase. Predovšetkým môže byť služba prerušená vo vzdialených a uzatvorených
oblastiach. Takéto siete a systémy taktiež podliehajú technologickej zmene a vývoju.
Systém inštalovaný vo Vašom vozidle nemusí vždy byť alebo zostať kompatibilný so
sieťami a systémami tretích osôb.
4.3 Elektrický systém Vášho automobilu. Aby mohli byť Služby OnStar prevádzkované,
Vaše vozidlo musí mať fungujúci elektrický systém (vrátane primeranej energie z batérie).
V záujme šetrenia životnosti batérie sa stanú niektoré Služby OnStar a funkcionalita
dočasne nedostupnými, ak nenaštartujete motor Vášho vozidla 10 po sebe nasledujúcich
dní. Dostupnosť týchto Služieb OnStar a funkcií bude automaticky obnovená, keď

následne naštartujete motor Vášho vozidla. Pre ďalšie podrobnosti si prosím prečítajte
Manuál vlastníka.
4.4 Odstávka pre údržbu. Z času na čas môžeme byť nútení pozastaviť alebo obmedziť
Váš prístup alebo užívanie Služieb OnStar, aby sme vyriešili systémové problémy,
problémy s Vaším účtom, alebo iné problémy, ktoré môžu mať na vplyv výkon, užívanie
alebo bezpečnosť Služieb OnStar.
4.5 Údaje o navigačnom cieli.
Údaje popisujúce navigačný cieľ sú založené na
najaktuálnejších mapových informáciách, ktoré sú nám dostupné, ale napriek tomu môžu
byť informácie nepresné alebo neúplné. Napríklad, údaje o trase nemusia obsahovať
informácie o jednosmerných cestách, obmedzeniach odbočenia, stavebných projektoch,
sezónnych cestách alebo nových cestách. Navrhovaná trasa môže využívať cestu, ktorá
je uzavretá pre stavebné práce, alebo odbočenie, ktoré je zakázané značkou na
križovatke. Navrhované trasy taktiež neberú do úvahy, či sú oblasti, cez ktoré cestujete,
obytné, obchodné, alebo zmiešané a neprihliadajú na dopravné podmienky alebo
dostupnosť verejných alebo súkromných tovarov a služieb. Keď používate navigačné
služby, dbajte na starostlivé všímanie si miestnych podmienok.
4.6 Diagnostické údaje. Diagnostické údaje o vozidle, ktoré poskytujeme, sú obmedzené
na špecifické informácie, ktoré možno z vozidla získať na diaľku, v súčasnosti životnosť
oleja, tlak v pneumatikách, prejdená vzdialenosť, stav paliva a informácie o airbagu,
kontrole stability, motore, prevodovke, emisiách a protiblokovacom brzdnom systéme.
Dôležité: Diagnostické údaje sú obmedzené a ich účelom je využívať ich ako doplnok a
nie ako náhradu vykonávania manuálnych kontrol Vášho vozidla. Nesľubujeme, že
odhalíme všetky nedostatky vozidla a je Vašou zodpovednosťou monitorovať a udržiavať
Váš automobil v súlade s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami.
4.7 Iné. Služby OnStar môžu byť obmedzované, ak Vaše vozidlo nie je v dobrom
prevádzkovom stave, bolo poškodené alebo pozmenené, alebo prekážkami, ako sú
kopce, vysoké budovy, tunely, počasie, poškodenie dôležitých častí Vášho vozidla počas
nehody, porucha bezdrôtovej alebo elektrickej siete, preťaženie alebo rušenie.
Dôležité: My a prevádzkovatelia sietí a systémov nesľubujeme neprerušenú dostupnosť
Služieb OnStar.

5. PLATBY
5.1 Bezplatná skúšobná doba. Ak máte nárok na bezplatné vyskúšanie, Vaše platby
za Služby OnStar nezačnú, kým nevyprší Vaša bezplatná skúšobná doba.
5.2 Poplatok za predplatné. Po Vašej bezplatnej skúšobnej dobe bude Vaše predplatné
Služieb OnStar podliehať mesačnému poplatku za predplatné (ktoré zahŕňa DPH)
uvedené na objednávkovej strane, keď akceptujete tieto Užívateľské podmienky. Pri
prihlásení musíte uviesť spôsob platby (v súčasnosti sú akceptované kreditná karta,
PayPal a bankový prevod SEPA; ďalšie spôsoby platby sa môžu časom stať dostupnými).
Poplatok za predplatné bude účtovaný prostredníctvom uvedeného spôsobu platby
vopred na mesačnom základe.
5.3 Neplatenie. Ak neprijmeme platbu, môžeme pozastaviť poskytovanie Služieb OnStar
až dovtedy, kým nezaplatíte splatné sumy. Ak namietate faktúru, Služby OnStar
nepozastavíme.

6. FLOTILOVÉ VOZIDLÁ
6.1 Tieto Užívateľské podmienky sa uplatnia aj v prípade, ak ste vlastník, správca alebo
užívateľ flotily, ktorá používa akúkoľvek zo Služieb OnStar. Ak vlastníte flotilové vozidlo,
v takom prípade sa môžu uplatniť na služby poskytované Vašej flotile dodatočné
podmienky. Ak sú tieto dodatočné podmienky v rozpore s týmito Užívateľskými
podmienkami, v takom prípade budú rozhodujúce dodatočné podmienky pre flotilové
služby.
Dôležité: Vy (ako vlastník alebo správca flotily, alebo užívateľ vozidla dovoľujúci iným
osobám riadiť ho) ste zodpovedný za informovanie flotilových vodičov, že Služby OnStar
sú aktívne, a za získanie akýchkoľvek nevyhnutných právnych súhlasov od takýchto
vodičov, ktoré môžu byť vyžadované podľa miestnych zákonov.
6.2 Ak riadite flotilové vozidlo, flotilová spoločnosť Vám môže povoliť objednať dodatočné
služby, ktoré nie sú časťou služieb poskytovaných flotilovej spoločnosti, a môžete mať
taktiež možnosť zakúpiť služby pre Vaše vlastné osobné použitie. Tieto služby taktiež
podliehajú týmto Užívateľskými podmienkam a, ak je to vhodné, pojem „Služby OnStar” v
týchto Užívateľských podmienkach bude vykladaný ako zahŕňajúci tieto služby. Vaša
flotilová spoločnosť môže taktiež obmedziť typy služieb, ktoré sú Vám dostupné. Služby
poskytované flotile sa môžu riadiť dodatočnými podmienkami a inými vyhláseniami o
ochrane súkromia ako tými, ktoré sa uplatnia na vozidlá nepatriace k flotile. Konkrétne,
flotilová spoločnosť mohla požadovať dodatočný zber údajov alebo postupy spracúvania,
ktoré sa líšia od tých, ktoré sa vzťahujú k určitým službám. Mali by ste prekonzultovať s
flotilovou spoločnosťou, ak máte otázky ohľadom akýchkoľvek požiadaviek, obmedzení,
alebo postupov spracúvania údajov, ktoré sa môžu uplatniť na Vaše používanie
flotilového vozidla alebo služby vzťahujúce sa k flotilovému vozidlu.

7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
OnStar nesľubuje, že Služby OnStar budú neprerušované alebo bez chýb. Akákoľvek

zodpovednosť na strane OnStar za škody alebo zbytočne vynaložené výdavky akokoľvek
spôsobené bude, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená v najvyššej miere
povolenej príslušnými právnymi predpismi do výšky predvídateľnej škody typickej pre
tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností.
Žiadne z obmedzení zodpovednosti obsiahnuté v tom článku alebo inde v týchto
Užívateľských podmienkach sa neuplatní na akúkoľvek zodpovednosť za porušenie
podmienok vyplývajúcich zo zákona alebo akúkoľvek zodpovednosť, ktorá nemôže byť
obmedzená podľa príslušných právnych predpisov, najmä zodpovednosť za poškodenie
zdravia alebo smrť, ktoré sú spôsobené nedbanlivosťou, podvodom alebo úmyselným
protiprávnym konaním. Beriete na vedomie, že výhody, ktoré získavate z týchto
Užívateľských podmienok a Služieb OnStar sú, sčasti, na výmenu za obmedzenie
zodpovednosti ustanovené v týchto Užívateľských podmienkach.
Ste povinný vykonať všetky primerané opatrenia na zmiernenie, odvrátenie a zníženie
škôd.
Dôležité: Ste zodpovedný za vykonanie všetkých primeraných opatrení na ochranu
svojich prístupových kódov k účtu (ako heslo, PIN, a odpovede na bezpečnostné otázky).
Uložte ich na bezpečnom mieste a nezdieľajte ich s inými.
8. ODŠKODNENIE
Podľa miestnych zákonov ochránite a odškodníte spoločnosť OnStar, jej dcérske
spoločnosti, spriaznené spoločnosti, poskytovateľov licencií a dodávateľov, ako aj ich
príslušných zamestnancov, funkcionárov, riaditeľov a zástupcov (spoločne ďalej len
„Osoby spriaznené s OnStar“) pred akoukoľvek zodpovednosťou, stratami, škodami,
nárokmi, pokutami, úrokmi, dodatočnými daňami, požiadavkami a výdavkami, vrátane
primeraných právnych poplatkov a výdavkov, a to akéhokoľvek druhu alebo povahy
vzniknutých z, alebo ako následok, akéhokoľvek nároku tretej osoby alebo požiadavky
urobenej voči alebo proti akejkoľvek Osobe (Osobám) spriaznenej (spriazneným)
s OnStar, vzťahujúcim sa k: (i) Vášmu porušeniu týchto Užívateľských podmienok alebo
príslušných právnych predpisov; alebo (ii) nepresnosti alebo nepravdivosti akéhokoľvek
vyhlásenia alebo záruky, ktorú ste urobili v spojení so Službami OnStar alebo podľa týchto
Užívateľských podmienok. Tento záväzok odškodnenia sa neuplatní, ak ste nekonali
zavinene a nie ste inak zodpovedný za zodpovednosť, straty, škody, nároky, pokuty,
úroky, dodatočné dane, požiadavky alebo výdavky.
Dôležité: Zodpovedáte za to, aby boli informácie poskytované OnStar stále aktuálne.
Bezodkladne mám oznámte akúkoľvek zmenu vo vlastníctve vozidla alebo Vašich
kontaktných alebo platobných údajoch.

9. TRVANIE A UKONČENIE
9.1 Začatie. Doba platnosti týchto Užívateľských podmienok začína v deň, kedy
prijmete tieto Užívateľské podmienky, a bude trvať až do ukončenia buď z Vašej
strany alebo zo strany spoločnosti OnStar.

9.2 Doba trvania. Vaše predplatné sa bude automaticky obnovovať na mesačnej báze,
a to až do momentu, pokým ho nezrušíte. Služby OnStar a Vašu zmluvu s OnStar môžete
kedykoľvek zrušiť telefonicky vo Vašej krajine alebo stlačením Tlačidla Servis (Service) vo
Vašom vozidle a informovaním pomocníka o tom, že chcete zrušiť Služby OnStar. Ste
povinný nám oznámiť predaj alebo prevod Vášho vozidla, aby sme mohli zrušiť
Služby OnStar pre uvedené vozidlo a aby sme Vám mohli prestať účtovať poplatky
za tieto služby. Miestne čísla:
Spoplatnené:

0268622412

Medzinárodná bezplatná linka:

80080022334

9.3 Reaktivácia Služieb OnStar. Ak zrušíte Služby OnStar a neskôr si želáte reaktivovať
Služby OnStar, môže sa od Vás požadovať úhrada reaktivačných poplatkov. Taktiež nám
môžete kedykoľvek zavolať alebo stlačiť Tlačidlo Servis (Service) vo Vašom vozidle pre
získanie inštrukcií k vypnutiu systémov OnStar vo Vašom vozidle.
9.4 V prípade, že sa OnStar kedykoľvek rozhodne ukončiť tieto Užívateľské podmienky,
oznámime Vám to tridsať (30) dní pred dátumom ukončenia. Avšak, ako vy, tak aj my
môžeme kedykoľvek ukončiť tieto Užívateľské podmienky, a to bez nutnosti dodržania
oznamovacej lehoty, pokiaľ druhá strana poruší akúkoľvek podstatnú podmienku týchto
Užívateľských podmienok, vrátane, najmä, uskutočňovania, podporovania alebo účasti na
nezákonnom alebo podvodnom konaní vo vzťahu ku ktorýmkoľvek zo Služieb OnStar
alebo neplatením poplatkov v lehote splatnosti.
9.5 Všetky ustanovenia týchto Užívateľských podmienok, ktoré vzhľadom na svoju
povahu ostávajú v platnosti po uplynutí alebo ukončení, ostávajú v platnosti aj po
ukončení alebo uplynutí týchto Užívateľských podmienok.
10. ZÁKAZ NEZÁKONNÉHO POUŽÍVANIA
Služby OnStar možno používať len v súlade so zákonom. Akceptáciou týchto
Užívateľských podmienok súhlasíte s tým, že:


budete v plnom rozsahu dodržiavať tieto Užívateľské podmienky;



poskytnete nám pravdivé a presné kontaktné a platobné informácie;



oznámite OnStar bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny Vašich kontaktných
alebo platobných informácií;



budete pristupovať k Službám OnStar výlučne prostredníctvom Vášho zriadeného
účtu;



nepoužijete Služby OnStar na akékoľvek nezákonné účely alebo na obťažovanie
inej osoby;



budete zodpovedať za všetky svoje náklady a výdavky, vrátane daní, vzniknuté v
súvislosti s Vaším používaním Služieb OnStar a v súvislosti s akýmikoľvek
aktivitami vykonanými v súvislosti so Službami OnStar alebo s týmito
Užívateľskými podmienkami akýmkoľvek spôsobom;



nebudete zasahovať do alebo porušovať akékoľvek bezpečnostné opatrenia na
Službách OnStar;



Neodstránite, neupravíte ani neprekryjete akékoľvek upozornenia o autorských
právach, ochranné známky alebo iné označenia vlastníckych práv.

11. SOFTVÉROVÉ AKTUALIZÁCIE
11.1 Softvérové Aktualizácie. Služby OnStar zahŕňajú softvér, ktorý Vám sprístupňuje
OnStar alebo výrobca Vášho automobilu (ďalej len „Softvér”). Softvér sa Vám nepredáva,
ale udeľuje sa Vám k nemu licencia a môže sa na ňom z času na čas vyžadovať
aktualizácia alebo zmena. Súhlasíte s tým, že OnStar alebo výrobca Vášho automobilu
môže do Vášho automobilu dodávať Softvérové aktualizácie alebo zmeny, ak je to
potrebné, bez ďalšieho oznámenia alebo súhlasu (s výnimkou prípadov, kedy je
spoločnosť OnStar povinná Vás vopred informovať, pokiaľ je to možné, v prípade
Softvérových aktualizácií alebo zmien, ktoré môžu pozmeniť jazdné vlastnosti Vášho
vozidla alebo mať vplyv na alebo vymazať údaje, ktoré ste si uložili vo Vašom vozidle).
Napríklad (a to bez obmedzenia), tieto aktualizácie alebo zmeny môžu vylepšiť
bezpečnosť alebo zabezpečenie, alebo môžu udržiavať riadne fungovanie Vášho vozidla.
Tieto Softvérové aktualizácie alebo zmeny môžu mať vplyv na alebo vymazať údaje, ktoré
ste si uložili vo Vašom vozidle (ako napríklad uložené navigačné ciele alebo
prednastavené rádio-stanice). Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek dotknuté alebo
vymazané údaje v dôsledku Softvérovej aktualizácie alebo zmeny a mali by ste
zabezpečiť, že Vaše údaje sú vždy zálohované. Týmito Užívateľskými podmienkami sa
budú riadiť akékoľvek aktualizácie alebo iné zmeny, ktoré vykonáme na Softvéri.
11.2 Odstránenie. Pokiaľ v týchto Užívateľských podmienkach nie je uvedené inak, sme
oprávnení bez predchádzajúceho oznámenia odstrániť alebo ukončiť funkčnosť súčastí
Softvéru. Napríklad, uvedené sa môže uskutočniť ako dôsledok našich snáh
o vylepšovanie a zlepšovanie Služieb OnStar, reakcie na zhoršenie výkonnosti alebo
reakcie na zmeny požiadaviek právnych predpisov. Prosím, v prípade, že po Softvérovej
aktualizácii zaznamenáte akékoľvek problémy so Službami OnStar, kontaktujte OnStar.
12. VŠEOBECNÉ
12.1 Postúpenie. Nemáte právo postúpiť práva z týchto Užívateľských podmienok (alebo
ktorejkoľvek ich časti) bez písomného súhlasu OnStar a akékoľvek zamýšľané postúpenie
bez písomného súhlasu OnStar sa bude považovať za nulitné a neplatné. Spoločnosť
OnStar je oprávnená postúpiť tieto Užívateľské podmienky.
12.2 Oddeliteľnosť. V prípade, že súd v príslušnej jurisdikcii rozhodne o rozpore
akéhokoľvek ustanovenia týchto Užívateľských podmienok alebo akéhokoľvek
dokumentu, na ktorý tieto Užívateľské podmienky odkazujú, s právnymi predpismi, takéto
ustanovenie sa oddelí od týchto Užívateľských podmienok a zostávajúce ustanovenia
týchto Užívateľských podmienok alebo aplikácia takéhoto ustanovenia na osoby alebo
okolnosti iné než tie, vo vzťahu ku ktorým je neplatné alebo nevynútiteľné, nebude
dotknutá takouto neplatnosťou. Každé ustanovenie týchto Užívateľských podmienok je

platné a vynútiteľné v rozsahu podľa platných právnych predpisov, ibaže by bolo zákonom
zakázané.
12.3 Žiadne zrieknutie sa práv. Neupúšťa sa od žiadneho súhlasu a žiadne porušenie nie
je ospravedlnené, pokiaľ takéto zrieknutie sa práv alebo takýto súhlas nie je v písomnej
forme a podpísané stranou, o ktorej sa tvrdí, že sa vzdala práva alebo súhlasila. Žiaden
súhlas ktorejkoľvek strany alebo zrieknutie sa práv v súvislosti s porušením inou stranou,
či už výslovné alebo implicitné, nebudú predstavovať súhlas, zrieknutie sa práv, alebo
ospravedlnenie v súvislosti s akýmkoľvek iným alebo nasledujúcim porušením.
12.4 Právny vzťah. Žiadne z ustanovení uvedených v týchto Užívateľských podmienkach
nemožno vykladať ako vytvárajúce medzi Vami a OnStar vzťah partnerov, spoločný
podnik, vzťah zastúpených, zástupcov alebo zamestnancov druhého. Žiadna zo strán
nemá právo, právomoc alebo oprávnenie, výslovné alebo implicitné, zaväzovať druhú
stranu.
12.5 Odkazy a nadpisy. Nadpisy článkov a odsekov použité v týchto Užívateľských
podmienkach slúžia výlučne len na orientačné účely a nebudú sa brať do úvahy v rámci
výkladu týchto Užívateľských podmienok. Príklady uvedené v týchto Užívateľských
podmienkach, ktorým môže predchádzať „vrátane“, „napríklad“, „ako napr.“ alebo
podobné slovné spojenie, sú výlučne ilustratívne a nie limitujúce.
12.6 Duševné vlastníctvo. V rozsahu, v akom to umožňuje zákon, sú Služby OnStar a
Softvér chránené medzinárodným autorským právom a môžu byť predmetom ochrany
iných práv duševného vlastníctva, vrátane patentových práv a práv k ochranným
známkam. Nemáte oprávnenie rozmnožovať, distribuovať, modifikovať, vykonávať,
vysielať, vystavovať, prenášať, opätovne použiť, opätovne uverejniť, použiť,
dekompilovať alebo spätne analyzovať (s výnimkou tu výslovne uvedeného) alebo
uplatňovať akékoľvek právo v akomkoľvek aspekte Služieb OnStar alebo Softvéru,
vrátane obsahu, textu, obrázkov, zvuku a videa, bez predchádzajúceho výslovného
písomného povolenia zo strany OnStar.
12.7 Ostatní používatelia. Tieto Užívateľské podmienky platia pre všetkých užívateľov
Vášho vozidla. Zodpovedáte za všetky aktivity užívateľov Vášho vozidla, vrátane
všetkého prístupu k alebo používania Služieb.
12.8 Služby tretích osôb. Pokiaľ ste používateľom služieb tretích osôb, beriete na
vedomie, že príslušné podmienky poskytovania služby sprístupnené danou treťou osobou
sú záväznou dohodou výlučne medzi Vami a danou treťou osobou a nie medzi Vami a
nami a taktiež, že konáme výlučne ako sprostredkovateľ medzi Vami a danou treťou
osobou. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť v súvislosti s Vaším používaním služieb
poskytovaných tretími osobami.
12.9 Rozhodné právo. Tieto Užívateľské podmienky a všetky mimozmluvné spory s nimi
súvisiace sa riadia právom Slovenskej republiky.
12.10 Celá zmluva. Tieto Užívateľské podmienky obsahujú všetky podmienky dohodnuté
medzi stranami ohľadom Služieb OnStar a nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu ústnu
alebo písomnú zmluvu, uzrozumenie alebo dojednanie medzi Vami a OnStar. Strany
uznávajú, že neexistujú a ani sa žiadna zo strán nespoliehala na žiadne iné vyhlásenia,

úkony, uzrozumenia, sľuby alebo dohody medzi stranami, vzťahujúce sa na Služby
OnStar.

Kontakt
Môžete nás kontaktovať na OnStar Europe Limited, Griffin House, UK1-101-135, Osborne
Road, Luton, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, LU1 3YT, číslo
v obchodnom registri (Companies House) 8582207, IČ DPH GB170 0812 43, tel.: +44
3305725 464, e-mail: europe@onstar.com.
Pokiaľ nám neuvediete inak, budeme Vám zasielať oznámenia na kontaktné údaje, ktoré
poskytnete a takéto oznámenia sa budú považovať za Vami prevzaté. Svoju e-mailovú
adresu si môžete pre účely oznamovania kedykoľvek zmeniť a to tak, že nás budete
kontaktovať na telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese, ktoré sú uvedené vyššie.

