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Naposledy upravené: 1. 1. 2020

UBER B.V.

Obchondné Podmienky
Posledná aktualizácia: 12.04.2017

1. Zmluvný vzťah
Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú prístup k aplikáciám, webovým
stránkam, obsahu, produktom a Službám (ďalej len „Služby“) alebo ich používanie vami ako
jednotlivcom z akéhokoľvek štátu na svete (okrem Spojených štátov amerických a ich území a dŕžav
a pevninskej Číny), ktoré poskytla spoločnosť Uber B.V., súkromná spoločnosť s ručením
obmedzeným založená v Holandsku a so sídlom na adrese Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam,
Holandsko, zapísaná v Amesterdamskej obchodnej komore pod číslom 56317441 (ďalej len „Uber“).

PREČÍTAJTE SI TIETO PODMIENKY STAROSTLIVO PREDTÝM, AKO SA VYUŽIJETE PRÍSTUP K
SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽIJETE.

Váš prístup k Službám a ich používanie predstavuje váš súhlas, že budete viazaní týmito
Podmienkami, ktorými sa zriaďuje zmluvný vzťah medzi vami a spoločnosťou Uber. Ak nesúhlasíte s
týmito podmienkami, nemôžete využiť prístup k Službám ani ich použiť. Tieto Podmienky výslovne
nahrádzajú predchádzajúce zmluvy alebo dohody s vami. Spoločnosť Uber môže okamžite ukončiť
tieto Podmienky alebo Službu s ohľadom na vás, prípadne vo všeobecnosti prestať poskytovať alebo
zamedziť vám prístup k Službám alebo akejkoľvek ich časti kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

Na určité Služby sa môžu vzťahovať aj doplňujúce podmienky, ako sú napríklad zásady pre
konkrétnu udalosť, činnosť alebo propagačnú akciu, a tieto doplňujúce podmienky vám budú
poskytnuté v súvislosti s príslušnými Službami. Doplňujúce podmienky sú doplnením a budú sa
považovať za súčasť Podmienok na účely príslušných Služieb. V prípade rozporu medzi nimi budú
mať doplňujúce podmienky prednosť pred týmito Podmienkami s ohľadom na príslušné Služby.

Spoločnosť Uber môže priebežne meniť a dopĺňať Podmienky týkajúce sa Služieb. Zmeny a
doplnenia nadobudnú účinnosť po zverejnení takto zmenených Podmienok spoločnosťou Uber na
tomto mieste alebo po zverejnení zmenených politík alebo doplňujúcich podmienok na príslušnej
Službe. Vaše pokračovanie vo využívaní prístupu alebo používaní týchto Služieb po takomto
zverejnení, znamená váš súhlas s viazanosťou Podmienkami v ich platnom znení.

Naše zhromažďovanie a používanie osobných informácií v súvislosti so Službami sa vykonáva tak,
ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Uber na webovej
stránke https://www.uber.com/legal. Spoločnosť Uber môže poskytnúť spracovateľovi sťažností
alebo poisťovni všetky potrebné informácie (vrátane vašich kontaktných informácií) v prípade
sťažnosti, sporu alebo konfliktu, ktoré môžu zahŕňať aj nehodu, ktorá sa týka vás a nezávislého
poskytovateľa (vrátane vodiča spoločnosti prepravnej siete), a ak sú tieto informácie alebo údaje
potrebné na vyriešenie sťažnosti, sporu alebo konfliktu.

2. Služby
Služby predstavujú technologickú platformu, ktorá umožňuje používateľom mobilných aplikácií
alebo webových stránok spoločnosti Uber poskytovaných v rámci Služieb (každá samostatne ako
„aplikácia“) na zabezpečenie a naplánovanie prepravy a/alebo logistických služieb u poskytovateľov
týchto služieb, ktorí sú nezávislé tretie strany vrátane nezávislých poskytovateľov prepravy, ktorí sú
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tretie strany a nezávislých poskytovateľov logistických služieb, ktorí sú tretími stranami na základe
zmluvy so spoločnosťou Uber alebo niektorej z pridružených spoločností spoločnosti Uber (ďalej len
„poskytovatelia, ktorí sú treťou stranou“). Pokiaľ to nebude inak dohodnuté so spoločnosťou Uber
samostatnou písomnou zmluvou s vami, Služby sa poskytujú výlučne na vaše osobné, nekomerčné
používanie. POTVRDZUJETE, ŽE SPOLOČNOSŤ UBER NEPOSKYTUJE PREPRAVNÉ ČI LOGISTICKÉ
SLUŽBY, ANI NEKONÁ AKO PREPRAVCA A NEFUNGUJE AKO DOPRAVCA A ŽE VŠETKY TAKÉTO
PREPRAVNÉ A LOGISTICKÉ SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ NEZÁVISLÝMI DODÁVATEĽMI KTORÍ SÚ
TRETÍMI STRANAMI, KTORÍ NIE SÚ ZAMESTNANCAMI SPOLOČNOSTI UBER ANI ŽIADNEJ Z JEJ
PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ.

Licencia.

Pod podmienkou dodržiavania týchto Podmienok vám spoločnosť Uber udeľuje obmedzenú,
nevýhradnú, odvolateľnú a neprenosnú licenciu, ktorú nemožno poskytnúť ďalej, na: (i) prístup k
aplikáciám a ich používanie výlučne na vašom osobnom zariadení v súvislosti s vaším používaním
služieb a (ii) prístupom a používaním akéhokoľvek obsahu, informácií a súvisiacich materiálov
prípadne poskytnutých prostredníctvom služieb, v každom prípade len na vaše osobné nekomerčné
použitie. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené na základe týchto Podmienok, si vyhradzuje
spoločnosť Uber a poskytovatelia licencie spoločnosti Uber.

Obmedzenia.

Nesmiete: (i) odstraňovať žiadne oznámenia o autorských právach, ochranných známkach či iných
majetkových právach zo žiadnej časti služieb, (ii) reprodukovať, meniť služby, vyhotovovať odvodené
práce založené na nich, distribuovať ich, poskytovať na ne licenciu, požičiavať ich, predávať, ďalej
predávať, prevádzať, verejne zobrazovať, verejne predstavovať, odovzdávať, šíriť, vysielať ani inak
využívať služby okrem prípadov, ktoré výslovne povolí spoločnosť Uber, (iii) rozoberať, spätne
analyzovať ani rozkladať Služby, okrem prípadov, ktoré povoľujú platné právne predpisy, (iv)
poskytovať odkaz, odrzkadlovať alebo rámcovať akúkoľvek časť Služieb, (v) zabezpečovať ani inak
spúšťať akékoľvek programy alebo skripty na účely poškodzovania, indexovania, skúmania alebo
iného získavania údajov akejkoľvek časť Služieb alebo neprimeraného zamedzovania alebo
sťažovania prevádzky a/alebo fungovania akejkoľvek časti Služieb ani (vi) sa pokúšať získať
neoprávnený prístup alebo poškodzovať akýkoľvek aspekt Služieb alebo ich súvisiacich systémov či
sietí.

Poskytovanie Služieb.

Potvrdzujete, že časti Služieb môžu byť poskytnuté na základe rôznych značiek spoločnosti Uber
alebo možností požiadaviek spojených s prepravnými alebo logistickými službami vrátane značiek
prepravy na požiadanie, ktoré sa v súčasnosti označujú ako „Uber“, „uberPOP“, „uberX“, „uberXL“,
„UberBLACK“, „UberSUV“, „UberBERLINE“, „UberVAN“, „UberEXEC“ a „UberLUX” a značiek
logistických služieb na požiadanie, ktoré sa v súčasnosti označujú ako „UberRUSH“, „UberFRESH” a
„UberEATS”. Potvrdzujete, že Služby môžu byť poskytované na základe týchto značiek alebo
možností objednávok či v súvislosti s: (i) niektorými dcérskymi spoločnosťami a pobočkami
spoločnosti Uber alebo (ii) nezávislými poskytovateľmi, ktorí sú treťou stranou vrátane vodičov
spoločností prepravných sietí, držiteľov povolení prepravnej dohody alebo držiteľov podobných
prepravných povolení, oprávnení alebo licencií.

Služby tretej osoby a ich obsah.

Služby môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené v súvislosti so službami tretej osoby a s obsahom
(vrátane reklamy), na ktoré spoločnosť Uber nemá vplyv. Potvrdzujete, že rôzne podmienky
používania a zásady ochrany osobných údajov sa môžu vzťahovať na vaše používanie takých služieb
tretej osoby a takého obsahu. Spoločnosť Uber neschvaľuje takéto služby tretej osoby a ich obsah a
v žiadnom prípade nebude zodpovedná a zaviazaná za takéto produkty alebo služby takýchto
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poskytovateľov, ktorí sú treťou osobou. Okrem toho budú spoločnosti Apple Inc., Google, Inc.,
Microsoft Corporation alebo BlackBerry Limited a/alebo ich príslušné medzinárodné dcérske
spoločnosti a pobočky nezávislými príjemcami tejto zmluvy, ak máte prístup k Službám pomocou
aplikácií vyvinutých pre mobilné zariadenia s operačnými systémami Apple iOS, Android, Microsoft
Windows alebo BlackBerry. Títo nezávislí prijemcovia nie sú stranami tejto zmluvy a nie sú žiadnym
spôsobom zodpovední za poskytovanie ani podporu Služieb. Váš prístup k Službám pomocou týchto
zariadení podlieha podmienkami uvedeným v príslušných podmienkach služieb nezávislých
príjemcov.

Vlastníctvo.

Služby a všetky práva k nim sú a zostanú majetkom spoločnosti Uber alebo držiteľov licencie
spoločnosti Uber. Týmito Podmienkami ani používaním Služieb sa vám nepostupujú ani neudeľujú
žiadne práva: (i) na alebo súvisiace so Službami, okrem obmedzenej licencie udelenej vyššie; ani (ii)
na používanie alebo akékoľvek odvolávanie sa na obchodné mená Uber, logá, názvy produktu a
služby, ochranné známky či značky služieb spoločnosti alebo držiteľov licencie.

3. Používanie Služieb vami
Používateľské účty.

Na používanie väčšiny aspektov Služieb je potrebné, abyste sa zaregistrovali a udržiavali aktívny
svoj osobný používateľský účet Služieb (ďalej len „účet“). Na získanie účtu musíte mať najmenej 18
rokov alebo vek zákonnej dospelosti vo vašej jurisdikcii (ak je iný ako 18 rokov). Registrácia účtu si
vyžaduje, aby ste spoločnosti Uber poskytli určité osobné informácie, ako je vaše meno, adresa,
číslo mobilného telefónu a vek, ako aj jeden platný spôsob platby (kreditnú kartu alebo
akceptovaného platobného partnera). Súhlasíte, že vo svojom účte budete udržiavať presné, úplné a
aktuálne informácie. V prípade, že v účte nebudete udržiavať presné, úplné a aktuálne informácie
vrátane neplatného alebo exspirovaného spôsobu platby, môže dôjsť k tomu, že nebudete mať
prístup k Službám a nebudete ich môcť používať a spoločnosť Uber s vami ukončí túto zmluvu. Ste
zodpovedný/-á za všetky činnosti, ktoré sa vykonajú pod vaším účtom a súhlasíte, že budete vždy
zachovávať bezpečnosť a dôvernosť svojho používateľského mena a hesla pre účet. Pokiaľ to
písomne nepovolí spoločnosť Uber, môžete mať len jeden účet.

Požiadavky na používateľa a jeho správanie.

Služba nie je k dispozícii na používanie osobami vo veku do 18 rokov. Nesmiete povoliť tretím
stranám používať váš účet a nesmiete umožniť osobám do 18 rokov, aby prijímali prepravné alebo
logistické služby od poskytovateľov, ktorí sú tretie strany, pokiaľ nie ste s nimi. Nesmiete postúpiť
ani inak previesť svoj účet na žiadnu inú fyzickú či právnickú osobu. Súhlasíte, že pri používaní
Služieb budete dodržiavať všetky platné právne predpisy a Služby budete používať len na zákonné
účely (napr. nie na prepravu nezákonných či nebezpečných materiálov). Pri svojom používaní
Služieb nespôsobíte obťažovanie, rušenie, nepohodlie ani poškodenie majetku či už poskytovateľovi,
ktorý je treťou stranou ani žiadnej inej strane. Za určitých okolností môžete byť požiadaný/-á, aby ste
poskytli doklad totožnosti na prístup k Službám alebo ich používanie a súhlasíte, že vám môže byť
zamedzený prístup k Službám, pokiaľ odmietnete poskytnúť doklad totožnosti.

Zasielanie textových správ.

Vytvorením účtu súhlasíte, že Služby vám môžu odosielať textové informačné správy (SMS) v rámci
vášho obvyklého obchodného používania Služieb. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, že nechcete
prijímať textové správy (SMS) od spoločnosti Uber zaslaním e-mailu na adresu: support@uber.com a
uvedením, že už nechcete dostávať takéto správy, spolu s telefónnym číslom mobilného zariadenia,
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na ktoré sa správy doručujú. Beriete na vedomie, že zrušenie prijímania textových správ (SMS) môže
mať vplyv na vaše používanie Služieb.

Propagačné kódy.

Spoločnosť Uber môže na základe vlastného uváženia vytvoriť propagačné kódy, ktoré môžete
získať na pripísanie kreditu na váš účet alebo iné prvky či výhody týkajúce sa Služieb a/alebo služieb
poskytovateľa, ktorý je treťou stranou pod podmienkou dodržiavania ďalších podmienok, ktoré
stanoví spoločnosť Uber pre daný propagačný kód (ďalej len „propagačné kódy“). Súhlasíte, že
propagačné kódy: (i) sa musia používať pre určené obecenstvo a na účel a zákonným spôsobom, (ii)
nesmú sa duplikovať, predávať ani prevádzať žiadnym spôsobom, ani sprístupňovať širokej verejnosti
(zverejnením verejnou formou alebo inak), pokiaľ to výslovne nepovolí spoločnosť Uber, (iii) môže
spoločnosť Uber kedykoľvek zablokovať z akéhokoľvek dôvodu bez toho, aby za to spoločnosť Uber
niesla zodpovednosť, (iv) môžu byť používané len v súlade s osobitnými podmienkami, ktoré stanoví
spoločnosť Uber pre takéto propagačné kódy, (v) nie sú platné pre hotovosť a (vi) môžu skončiť pred
vaším použitím. Spoločnosť Uber si vyhradzuje právo pozdržať alebo znížiť kredity či iné prvky alebo
výhody získané použitím propagačných kódov vami alebo akýmkoľvek iným používateľom v prípade,
že používateľ Uber stanoví alebo sa domnieva, že použitie alebo získanie propagačného kódu bolo
chybou, podvodom, nezákonné alebo porušením platných podmienok propagačného kódu alebo
týchto Podmienok.

Obsah poskytnutý používateľom.

Spoločnosť Uber vám môže na základe vlastného uváženia priebežne umožniť, aby ste jej predložili,
načítali, zverejnili alebo inak sprístupnili prostredníctvom Služieb textový, zvukový a/alebo vizuálny
obsah a informácie vrátane komentárov a spätnej väzby týkajúcich sa Služieb, žiadostí o podporu a
predloženie príspevkov na účely súťaží a propagačných akcií (ďalej len „používateľský obsah“).
Akýkoľvek používateľský obsah, ktorý poskytnete, zostáva vaším majetkom. Avšak tým, že
spoločnosti Uber poskytnete používateľský obsah, udeľujete jej celosvetovú, trvalú, neodvolateľnú,
prenosnú licenciu bez poplatkov s právom poskytnúť licenciu ďalej, používať, kopírovať, meniť,
vytvárať odvodené práce, distribuovať, verejne zobrazovať, verejne predvádzať a inak využívať
akýmkoľvek spôsobom používateľský obsah vo všetkých formách a distribučných kanáloch, ktoré sú
teraz známe alebo ktoré vzniknú v budúcnosti (vrátane súvislosti so Službami a podnikaním
spoločnosti Uber a na stránkach a v službách tretích strán) bez toho, aby vám to ďalej oznamovala
alebo žiadala o váš súhlas a bez toho, aby vám alebo akejkoľvek inej osobe či subjektu zaplatila.

Vyhlasujete a zaručujete sa, že: (i) ste jediným a výlučným majiteľom všetkého používateľského
obsahu alebo že máte všetky práva, licencie, súhlasy a aktualizácie potrebné na udelenie licencie na
používateľský obsah spoločnosti Uber tak, ako je uvedené vyššie a (ii) ani používateľský obsah ani
vaše odoslanie, načítanie, zverejnenie či iné sprístupnenie takéhoto používateľského obsahu či jeho
používanie spoločnosťou Uber tak, ako je to tu uvedené, nebude obmedzením práv, odcudzením
alebo porušením duševných práv alebo majetkových práv tretej strany, či práv publicity alebo
ochrany osobných údajov, ani nebude viesť k porušeniu platných právnych predpisov či nariadení.

Súhlasíte, že neposkytnete používateľský obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, nenávistný, násilný,
obscénny, pornografický, nezákonný či inak neslušný tak, ako to stanoví spoločnosť Uber podľa
vlastného uváženia, bez ohľadu na to, či takýto materiál môže byť chránený právnymi predpismi.
Spoločnosť Uber môže, no nie je povinná, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez toho, aby vám to
oznámila, kontrolovať, monitorovať či odstraňovať používateľský obsah na základe vlastného
uváženia.

Sieťový prístup a zariadenia.

Ste zodpovedný/-á za získanie prístupu k dátovej sieti, ktorý je potrebný na používanie Služieb. Na
vaše údaje v mobilnej sieti a zasielanie odkazov sa môžu vzťahovať sadzby a poplatky, ak
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pristupujete k Službám alebo ich používate zo zariadenia s povoleným bezdrôtovým pripojením a za
takéto poplatky a sadzby nesiete výlučnú zodpovednosť vy. Ste zodpovedný/-á za získanie a
aktualizovanie kompatibilného hardvéru alebo zariadení potrebných na prístup a používanie Služieb
a aplikácií a akékoľvek ich aktualizácie. Spoločnosť Uber nezaručuje, že Sslužby ani akákoľvek ich
časť budú fungovať na akomkoľvek konkrétnom hardvéri alebo zariadení. Okrem toho Služby môžu
byť predmetom nesprávneho fungovania alebo oneskorení, ktoré sú spojené s používaním internetu
a elektronickou komunikáciou. .

4. Platba
Beriete na vedomie, že používanie Služieb môže viesť k poplatkom, ktoré budete musieť zaplatiť za
služby alebo tovar, ktoré dostanete od poskytovateľa, ktorý je treťou stranou (ďalej len „poplatky“).
Po tom, ako získate služby alebo tovar získané prostredníctvom vášho používania Služieb vám
spoločnosť Uber uľahčí platbu príslušných poplatkov v mene poskytovateľa, ktorý je treťou osobou,
ako obmedzený inkasný agent takého poskytovateľa, ktorý je treťou stranou. Platba poplatkov týmto
spôsobom sa bude považovať za rovnakú, ako platba, ktorú vykonáte priamo poskytovateľovi, ktorý
je treťou stranou. Poplatky budú zahŕňať príslušné platné dane, pokiaľ sa podľa platných právnym
predpisov uplatnia. Poplatky, ktoré zaplatíte, sú konečné a nevratné, pokiaľ to inak neurčí
spoločnosť Uber. Ponechávate si právo požiadať nižšie o poplatky od poskytovateľa, ktorý je treťou
stranou za služby alebo tovar, ktoré prijmete od takéhoto nezávislého poskytovateľa v čase, keď ich
prijmete. Spoločnosť Uber bude primerane reagovať na takéto požiadavky poskytovateľa, ktorý je
treťou stranou s cieľom zmeniť poplatky za konkrétne služby alebo tovar.

Všetky poplatky sú splatné okamžite a platbu spoločnosť Uber umožní použitím uprednostňovaného
spôsobu platby uvedeného vo vašom účte, po ktorej vám spoločnosť Uber zašle potvrdenie e-
mailom. Ak bude váš primárny spôsob platby za účet stanovený ako exspirovaný, neplatný alebo
inak nevhodný na účtovanie, súhlasíte, že spoločnosť Uber môže ako obmedzený inkasný agent
poskytovateľa, ktorý je treťou stranou, použiť sekundárny spôsob platby na vašom účte, ak je k
dispozícii.

Na základe dohody medzi vami a spoločnosťou Uber si spoločnosť Uber vyhradzuje právo stanoviť,
odstrániť a/alebo inak aktualizovať poplatky za akékoľvek služby alebo tovar získaný pomocou
používania Služieb kedykoľvek a na základe uváženia spoločnosti. Okrem toho potvrdzujete a
súhlasíte, že poplatky platné v určitých geografických oblastiach sa môžu počas vysokého dopytu
výrazne zvýšiť. Spoločnosť Uber vyvinie primerané úsilie na to, aby vás informovala o poplatkoch,
ktoré sa môžu aplikovať, pričom vy budete zodpovedný/á za vzniknuté poplatky na vašom účte bez
ohľadu na to, či viete o týchto poplatkoch alebo samotných sumách. Spoločnosť Uber môže
priebežne poskytnúť určitým používateľom propagačné ponuky a zľavy, ktoré môžu viesť k rôznym
sumám účtovaným za tie isté alebo podobné služby či tovar získaný pomocou používania Služieb a
súhlasíte, že takéto propagačné ponuky a zľavy, pokiaľ vám tiež nebudú poskytnuté, nebudú mať
žiaden vplyv na vaše používanie Služieb alebo poplatky, ktoré sa na vás vzťahujú. Môžete sa
rozhodnúť, že zrušíte požiadavku na služby alebo tovar od poskytovateľa, ktorý je treťou stranou
kedykoľvek pred príchodom takéhoto poskytovateľa, ktorý je treťou stranou, pričom vám v takom
prípade môže byť účtovaný poplatok za zrušenie.

Táto platobná schéma je určená na úplnú kompenzáciu poskytovateľa, ktorý je treťou stranou za
poskytnuté služby alebo tovar. Okrem prepravných služieb taxi požiadaných prostredníctvom
aplikácie, spoločnosť Uber neurčuje žiadnu časť vašich platieb ako prepitné alebo dar
poskytovateľovi, ktorý je treťou stranou. Akékoľvek vyhlásenie spoločnosti Uber (na webovej stránke
spoločnosti Uber, v aplikácii alebo marketingových materiáloch) v zmysle, že prepitné je
"dobrovoľné", "nepovinné" a/alebo "zahrnuté" v platbe, ktorú vykonáte za poskytnuté služby alebo
tovar, nie je určená na to, aby naznačovala, že spoločnosť Uber poskytuje poskytovateľovi, ktorý je
treťou stranou, ďalšie sumy mimo uvedených vyššie. Beriete na vedomie a súhlasíte, že môžete
dobrovoľne poskytnúť ďalšie platby ako dar akémukoľvek poskytovateľovi, ktorý je treťou stranou,
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ktorý vám poskytuje služby alebo tovar získané prostredníctvom Služby, no nemáte žiadnu
povinnosť urobiť to. Dary sú dobrovoľné. Po prijatí služieb alebo tovaru poskytnutých
prostredníctvom Služby máte možnosť ohodnotiť svoju skúsenosť a zanechať spätnú väzbu týkajúcu
sa poskytovateľa, ktorý je treťou stranou.

Poplatky za opravu alebo čistenie.

Budete niesť zodpovednosť za poplatky za opravu škôd alebo potrebné čistenie vozidiel a majetku
poskytovateľa, ktorý je treťou stranou vyplývajúce z používania Služieb z vášho účtu, ktoré budú
presahovať škody z normálneho opotrebovania a potrebné čistenie (ďalej len „oprava alebo
čistenie“). V prípade, že poskytovateľ, ktorý je tretia strana nahlási potrebu opravy alebo čistenia a
takáto oprava alebo čistenie musia byť overené spoločnosťou Uber podľa jej vlastného uváženia,
spoločnosť Uber si vyhradzuje právo účtovať poplatok za primerané náklady na takúto opravu alebo
čistenie v mene poskytovateľa, ktorý je treťou stranou používajúc váš spôsob platby určený vo
vašom účte. Takéto sumy spoločnosť Uber prevedie príslušnému poskytovateľovi, ktorý je treťou
stranou a sú nevratné.

5. Zrieknutie sa zodpovednosti, obmedzenie
zodpovednosti a odškodnenie.
ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

SLUŽBY SA POSKYTUJÚ V AKTUÁLNOM A DOSTUPNOM STAVE. SPOLOČNOSŤ UBER ODMIETA
AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ A ODVODENÉ ČI ZÁKONNÉ VYHLÁSENIA A ZÁRUKY, KTORÉ NIE SÚ
VÝSLOVNE UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH, VRÁTANE ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI,
VHODNOSTI NA OSOBITNÝ ÚČEL A NEPOŠKODZOVANIA PRÁV. OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ
UBER NEVYDÁVA ŽIADNE VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ČI GARANCIE TÝKAJÚCE SA SPOĽAHLIVOSTI,
VČASNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI ČI DOSTUPNOSTI SLUŽIEB ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ČI
TOVAROV VYŽIADANÝCH POUŽÍVANÍM SLUŽIEB, ALEBO ŽE DANÉ SLUŽBY BUDÚ NEPRERUŠENÉ
ALEBO BEZ CHÝB. SPOLOČNOSŤ UBER NEZARUČUJE KVALITU, VHODNOSŤ, BEZPEČNOSŤ ČI
SCHOPNOSŤ POSKYTOVATEĽOV, KTORÍ SÚ TRETIE STRANY. SÚHLASÍTE, ŽE VŠETKO RIZIKO
VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ČI TOVARU
VYŽIADANÉHO V SÚVISLOSTI S NIMI ZOSTÁVA VÝLUČNE VAŠÍM RIZIKOM V MAXIMÁLNOM
ROZSAHU, AKÝ UMOŽŇUJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

SPOLOČNOSŤ UBER NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ,
EXEMPLÁRNE, TRESTNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY VRÁTANE STRATY ZISKU, STRATY ÚDAJOV,
TELESNEJ UJMY ALEBO POŠKODENIA MAJETKU SÚVISIACICH S POUŽÍVANÍM SLUŽIEB ALEBO
INAK VYPLÝVAJÚCE Z ICH POUŽÍVANIA, DOKONCA AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ UBER
UPOVEDOMENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. SPOLOČNOSŤ UBER NEBUDE
ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, ZÁVÄZKY ČI STRATY VYPLÝVAJÚCE Z: (i) VÁŠHO POUŽÍVANIA
ALEBO SPOLIEHANIA SA NA SLUŽBY ALEBO VAŠU NEMOŽNOSŤ PRISTUPOVAŤ K SLUŽBÁM
ALEBO ICH POUŽÍVAŤ, ANI (ii) ŽIADNYCH TRANSAKCIÍ ČI VZŤAHU MEDZI VAMI A AKÝMKOĽVEK
NEZÁVISLÝM POSKYTOVATEĽOM, DOKONCA AJ V PRÍPADE, KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ UBER
UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. SPOLOČNOSŤ UBER NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA
ŽIADNE ZDRŽANIE ČI NEPLNENIE VYPLÝVAJÚCE Z PRÍČIN MIMO JEJ PRIMERANEJ KONTROLY.
POTVRDZUJETE, ŽE POSKYTOVATELIA PREPRAVY, KTORÍ SÚ TRETÍMI STRANAMI POSKYTUJÚCI
PREPRAVNÉ SLUŽBY VYŽIADANÉ POMOCOU NIEKTORÝCH ZNAČIEK POŽIADAVIEK MÔŽU
POSKYTNÚŤ SPOLOČNÚ PREPRAVU ALEBO KOLEGIÁLNU PREPRAVU A NEMUSIA MAŤ
PROFESIONÁLNU LICENCIU ALEBO POVOLENIE. V ŽIADNOM PRÍPADE CELKOVÝ ZÁVÄZOK
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SPOLOČNOSTI UBER VOČI VÁM V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A
DÔVODY KONANIA NEPRESIAHNE PÄŤ STO EUR (500 EUR).

SLUŽBY SPOLOČNOSTI UBER MÔŽETE POUŽÍVAŤ NA POŽIADANIE A NAPLÁNOVANIE PREPRAVY,
SLUŽIEB A LOGISTICKÝCH SLUŽIEB S NEZÁVISLÝMI POSKYTOVATEĽMI, NO SÚHLASÍTE, ŽE
SPOLOČNOSŤ UBER NEMÁ ŽIADNY ZÁVÄZOK ČI ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM V SÚVISLOSTI S
AKOUKOĽVEK PREPRAVOU, TOVARMI ALEBO LOGISTICKÝMI SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI VÁM
NEZÁVISLÝMI POSKYTOVATEĽMI INAK, AKO JE TO VÝSLOVNE UVEDENÉ V TÝCHTO
PODMIENKACH.

OBMEDZENIE A ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK V TEJTO ČASTI 5 NEPREDSTAVUJE OBMEDZENIE
ZODPOVEDNOSTI ANI NEUPRAVUJE VAŠE PRÁVA SPOTREBITEĽA, KTORÉ NEMOŽNO VYLÚČIŤ NA
ZÁKLADE PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

Odškodnenie.

Súhlasíte s tým, že odškodníte a uchránite spoločnosť Uber a jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov
a zástupcov v prípade všetkých sťažností, nárokov, strát, záväzkov a výdavkov (vrátane poplatkov
za právnika) úvisiacich s: (i) vaším používaním Služieb alebo služieb či tovaru získaných
prostredníctvom vášho používania Služieb, (ii) vaším porušením akýchkoľvek týchto Podmienok, (iii)
používania vášho používateľského obsahu spoločnosťou Uber, alebo (iv) vášho porušenia práv
akejkoľvek tretej strany vrátane poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami; prípadne vzniknutých z
nich

6. Rozhodné právo, arbitráž.
Pokiaľ nie je v týchto podmienkach stanovené inak, riadia sa tieto podmienky výlučne právnymi
predpismi Holandska a vykladá sa v súlade s nimi, vylučujúc aplikáciu pravidiel týkajúcich sa kolízií
právnych noriem. Viedenská konvencia o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 (CISG) sa
nepoužije. Akákoľvek nezhoda, konflikt, nárok alebo spor, všeobecne vo vzťahu k Službám alebo
týmto podmienkam, prípadne z nich vyplývajúcich, okrem iného aj vrátane ustanovení týkajúcich sa
ich platnosti, jej štruktúry alebo vymáhateľnosti (ďalej len „spor“), sa musí najprv povinne predložiť
na zmierovacie konanie/mediáciu podľa Pravidiel mediácie Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej
len „pravidlá mediácie ICC“). V prípade, že sa uvedený spor nevyrieši do šesťdesiatich (60) dní po
podaní žiadosti o mediáciu podľa uvedených pravidiel mediácie ICC, bude sa takýto spor riešiť
výhradne a s konečnou platnosťou rozhodcovkým konaním podľa pravidiel rozhodcovského konania
Medzinárodnej obchodnej komory („rozhodcovský poriadok ICC“). Ustanovenia Pravidiel ICC
týkajúce sa núdzových rozhodcov sa vylučujú. Spor bude riešiť jeden (1) rozhodca, ktorý bude
vymenovaný v súlade s pravidlami ICC. Miesto mediácie a arbitráže bude Amsterdam, Holandsko
bez toho, aby boli obmedzené akákoľvek práva, ktoré môžete mať na základe článku 18 nariadenia Ia
Bruselu (Ú.v. EÚ 2012 L351/1) a/alebo článku 6�236n holandského občianskeho zákonníka. Jazykom
mediácie a/alebo rozhodcovského konania bude angličtina. Pokiaľ nehovoríte anglicky, mediácia
a/alebo rozhodcovské konanie sa bude konať v anglickom aj vašom rodnom jazyku. Existencia aj
obsah konaní mediácie a rozhodcovských konaní vrátane dokumentov a súhrnov predložených
stranami, korešpondencia s medzinárodnou obchodnou komorou, mediátorom a korešpondencia,
objednávky a rozhodnutia vydané jediným rozhodcom zostávajú prísne dôverné a nebudú
poskytnuté žiadnej tretej strane bez výslovného písomného súhlasu druhej strany, pokiaľ: (i)
poskytnutie informácií tretej strane nie je odôvodnene požadované v súvislosti s vykonávaním
mediácie alebo rozhodcovským konaním a (ii) tretia strana bezpodmienečne súhlasí písomne, že sa
zaviaže zachovávať dôvernosť uvedenú v týchto podmienkach.

7. Ďalšie ustanovenia.
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Nároky vyplývajúce z porušenia autorských práv.

Nároky vyplývajúce z porušenia autorských práv je potrebné zasielať označenému zástupcovi
spoločnosti Uber. Prosím, navštívte webovú stránku spoločnosti Uber na
adrese: https://www.uber.com/legal pre určenú adresu a dodatočné informácie.

Oznámenie.

Spoločnosť Uber vám môže zaslať oznámenie prostredníctvom všeobecného oznamu o Službách, e-
mailom na vašu e-mailovú adresu vo vašom účte alebo písomnou komunikáciou zaslanou na vašu
adresu uvedenú vo vašom účte. Oznámenie spoločnosti Uber môžete zasielať na adresu spoločnosti
Uber na adresu Mr. Treublaan 7, 1097 DP, Amsterdam, Holandsko.

Všeobecné.

Nesmiete postúpiť ani previesť tieto Podmienky ako celok či časť bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti Uber. Spoločnosti Uber dávate súhlas, aby mohla previesť alebo postúpiť tieto
podmienky ako celok alebo časť, napríklad aj: (i) dcérskej spoločnosti alebo spriaznenej osobe, (ii)
nadobúdateľovi imania, podniku alebo aktív spoločnosti Uber, alebo (iii) nástupcovi po fúzii. Medzi
vami, spoločnosťou Uber ani poskytovateľom, ktorý je treťou osobou neexistuje žiaden spoločný
podnik, partnerstvo, pracovnoprávny alebo zastupiteľský vzťah v dôsledku dohody medzi vami a
spoločnosťou Uber alebo v dôsledku používania Služieb.

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok označí za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné
ako celok alebo časť na základe akýchkoľvek právnych predpisov, takéto ustanovenie alebo jeho
časť sa bude v takomto rozsahu považovať za vylúčené z týchto Podmienok, ale zákonnosť, platnosť
a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok tým nebude ovplyvnená. V takom prípade
strany nahradia nezákonné, neplatné či nevykonateľné ustanovenie alebo jeho časť ustanovením
alebo jeho časťou, ktoré bude zákonné, platné a vykonateľné, a ktoré bude mať v čo najväčšom
možnom rozsahu podobný účinok ako nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie alebo
jeho časť vzhľadom na obsah a účel týchto Podmienok. Tieto Podmienky predstavujú celkovú
dohodu a porozumenie strán s ohľadom na predmet a nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo
doteraz platné zmluvy či záväzky týkajúce sa daného predmety a sú im nadradené. V týchto
Podmienkach slová „vrátane“ a „zahŕňať“ znamenajú „vrátane, avšak bez obmedzenia“.

https://www.uber.com/legal

