Licenčná zmluva k firmwaru
Pred prvým použitím Vášho zariadenie IQOS VEEV („Zariadenie“) je Vašou povinnosťou sa podrobne
oboznámiť s týmto dokumentom a užívateľskou príručkou. Táto licenčná zmluva k firmwaru („Zmluva“)
sa uzatvára medzi vami („Vy“ a príslušné zámenné a slovesné tvary) a spoločnosťou Philip Morris
Slovakia s.r.o., IČO: 31 344 259, so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4512/B. („PMI“) a upravuje Vaše používanie
firmwaru (softvéru a pokynov zaznamenaných v pamäti), ktorý riadi zariadenie („Firmware"). Práva na
uplatňovanie ktorejkoľvek z týchto podmienok nenáležia žiadnej inej osobe.
Ak si stiahnete a nainštalujete Firmware alebo pripojíte či inak použijete Zariadenie, vyjadrujete tak Vaše
oboznámenie sa s podmienkami tejto Zmluvy, Vaše porozumenie týmto podmienkam a Váš súhlas
s týmito podmienkami. Pokiaľ s podmienkami tejto Zmluvy nesúhlasíte, Firmware nesťahujte
a Zariadenie nepoužívajte, pričom zároveň Vám k Firmwaru nebudú udelené žiadne práva.
TIETO PODMIENKY
Licencia. V súlade s podmienkami tejto Zmluvy Vám spoločnosť PMI udeľuje nevýhradné, neprenosné
právo používať Firmware poskytovaný v Zariadení a akékoľvek Vami stiahnuté aktualizované verzie, a
to iba na Zariadenie ako jeho súčasť. Toto právo je vyhradené iba na domáce a súkromné použitie.
Obmedzenia. Nesmiete:
1.

kopírovať ani distribuovať, sublicencovať, predávať, prenajímať, poskytovať do prenájmu
alebo inak využívať (komerčne alebo bezplatne) ani prevádzať Firmware (samostatne alebo
ako súčasť Zariadenia) na akúkoľvek tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti PMI;

2.

upravovať, adaptovať, meniť alebo prekladať Firmware ani z neho vytvárať odvodené diela
(pokiaľ to nie je povolené právnymi predpismi);

3.

dekompilovať, rozkladať, spätne analyzovať ani inak odvodzovať alebo sa pokúšať odvodiť
zdrojový kód Firmwaru (pokiaľ to nie je povolené právnymi predpismi); ani

4.

umožniť tretej strane, aby vo Vašom mene vykonávala čokoľvek z vyššie uvedeného.

Kto je vlastníkom Firmwaru? Firmware a všetky práva duševného vlastníctva s ním spojené sú
výlučným vlastníctvom spoločnosti PMI (alebo jej poskytovateľov licencie), s výnimkou Softvérových
komponentov s otvoreným zdrojovým kódom (ktoré sú licencované na nižšie uvedenom základe).
Všetky práva k Firmwaru a týkajúce sa Firmwaru, ktoré Vám nie sú výslovne udelené v tejto Zmluve, si
vyhradzuje spoločnosť PMI.
Aktualizácia Firmwaru. Spoločnosť PMI si vyhradzuje právo Firmware podľa svojho výhradného
uváženia priebežne aktualizovať vrátane pridávania, zmien alebo odoberania funkcií a prvkov.
Spoločnosť PMI nie je povinná poskytovať žiadne aktualizácie Firmwaru.
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Beriete na vedomie, že Firmware môže obsahovať knižnice,
komponenty, utility a softvér s otvoreným zdrojovým kódom („Softvérové komponenty s otvoreným
zdrojovým kódom“). Ďalšie informácie o príslušných Softvérových komponentoch s otvoreným
zdrojovým kódom nachádzajúcich sa vo Firmwari sú uvedené v prílohe nižšie. Na poskytované
Softvérové komponenty s otvoreným zdrojovým kódom sa vzťahujú licenčné podmienky platné pre dané
Softvérové komponenty s otvoreným zdrojovým kódom („Licencia k softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom“), pozrite podrobnosti v prílohe nižšie. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi podmienkami tejto
Zmluvy a Licenciou k softvéru s otvoreným zdrojovým kódom má (iba) vo vzťahu k danému
Softvérovému komponentu s otvoreným zdrojovým kódom prednosť Licencia k softvéru s otvoreným
zdrojovým kódom.
Obmedzenie vývozu. Beriete na vedomie, že na Firmware sa môžu vzťahovať príslušné dovozné
a vývozné predpisy, najmä v Spojených štátoch a v krajinách, v ktorých jednotlivé strany vykonávajú
podnikateľskú činnosť, okrem iného najmä americký zákon o správe vývozu a predpisy pre správu
vývozu. Vašou povinnosťou je všetky tieto príslušné zákony a právne predpisy dodržiavať.

Používanie údajov. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť PMI môže zhromažďovať
určité technické, diagnostické a používateľské údaje týkajúce sa Zariadenia vrátane údajov uvedených
na adrese https://www.pmiprivacy.com/.
Odmietnutie zodpovednosti. Firmware je poskytovaný „tak, ako je“, bez akejkoľvek záruky.
Spoločnosť PMI sa zrieka všetkých záruk, ústnych alebo písomných, výslovných, predpokladaných,
vyplývajúcich z priebehu obchodovania alebo využívania obchodného styku alebo z právnych
predpisov. Popri predchádzajúcej vete sa vo vzťahu k danému Softvérovému komponentu s otvoreným
zdrojovým kódom použijú odmietnutia zodpovednosti uvedené v príslušných Licenciách k softvéru
s otvoreným zdrojovým kódom.
Vylúčenie záruk. Všetky ďalšie záruky vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na
konkrétny účel, vlastníckeho práva, neporušenia práv duševného vlastníctva tretích strán a presnosti,
sú výslovne vylúčené. Nemáte právo v mene spoločnosti PMI poskytnúť ani odovzdať žiadnej tretej
strane žiadnu záruku ani žiadne vyhlásenie a Vašou povinnosťou je urobiť všetky opatrenia nevyhnutné
na zaistenie, aby ste Vy ani žiadny z Vašich distribútorov, zástupcov alebo zamestnancov v mene
spoločnosti PMI neposkytli ani neodovzdali žiadnu záruku ani žiadne vyhlásenie žiadnej tretej strane.
Zariadenia sú určené iba na domáce a súkromné použitie. Spoločnosť PMI voči Vám nenesie žiadnu
zodpovednosť za akýkoľvek zmarený zisk, akúkoľvek stratu podnikateľskej činnosti či stratu príjmov,
akékoľvek prerušenie podnikateľskej činnosti ani akúkoľvek stratu obchodnej príležitosti vyplývajúcu
z Firmwaru či v súvislosti s Firmwarom alebo vyplývajúcu z Vášho používania Firmwaru či v súvislosti s
Vaším používaním Firmwaru.
Za čo nesie zodpovednosť spoločnosť PMI? Celková kumulatívna zodpovednosť spoločnosti PMI
alebo jej dodávateľov vzťahujúca sa na Firmwar v žiadnom prípade neprekročí kúpnu cenu Zariadenia.
Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za
určité náhodné alebo následné škody. V týchto prípadoch sa Vás vyššie uvedené vylúčenia nemusia
týkať.
Spoločnosť PMI nevylučuje ani neobmedzuje svoju zodpovednosť voči Vám, pokiaľ by to bolo
nezákonné. Súčasťou tejto zodpovednosti je zodpovednosť za smrť alebo osobná ujma osôb
v dôsledku nedbalosti, podvodu alebo porušenia Vašich spotrebiteľských práv zo strany spoločnosti
PMI.
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY
Pokiaľ porušíte túto Zmluvu, budú ukončené aj Vaše práva na používanie Firmwaru. Ak porušíte
ktorúkoľvek podmienku tejto Zmluvy, bude táto Zmluva automaticky ukončená. Po ukončení tejto
Zmluvy musíte prestať používať Firmware a zlikvidovať všetky Vami držané kópie Firmwaru. Spoločnosť
PMI Vás môže požiadať o písomný doklad o splnení Vašich povinností v tomto smere.
Spoločnosť PMI je oprávnená túto Zmluvu previesť na inú osobu. Spoločnosť PMI je oprávnená
previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na inú organizáciu. Pokiaľ bude spoločnosť
PMI zamýšľať tento krok, bude Vás o tejto skutočnosti informovať.
Na prevod svojich práv na inú osobu sa vyžaduje súhlas spoločnosti PMI (s výnimkou prevodu
našej záruky, čo môžete urobiť kedykoľvek). Svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy
môžete previesť na inú osobu iba na základe písomného súhlasu spoločnosti PMI.
Pokiaľ akýkoľvek súd rozhodne, že je časť tejto Zmluvy nezákonná, zostanú ostatné časti
aj naďalej v platnosti. Každý z odsekov tejto Zmluvy pôsobí samostatne. Pokiaľ akýkoľvek súd alebo
príslušný orgán rozhodne, že je ktorýkoľvek z týchto odsekov nezákonný, zostanú ostatné odseky
aj naďalej v plnej platnosti a účinnosti.
Pokiaľ sa spoločnosť PMI omešká s uplatnením ustanovení tejto Zmluvy, môže tieto ustanovenia
uplatniť neskôr. Pokiaľ spoločnosť PMI netrvá na Vašom okamžitom konaní podľa tejto Zmluvy alebo
pokiaľ v súvislosti s porušením tejto Zmluvy ihneď nepodnikne príslušné kroky proti Vám, neznamená
to, že Vaša povinnosť k tomuto konaniu zaniká, ani že by spoločnosť PMI tieto kroky proti Vám nemohla
podniknúť neskôr. Napríklad ak neurobíte platbu a spoločnosť PMI proti Vám neuplatní sankcie, ale
bude Zariadenie naďalej poskytovať, môže aj napriek tomu požadovať vykonanie platby z Vašej strany
neskôr.
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Ktoré právne predpisy sa vzťahujú na túto Zmluvu a kde môžete podať návrh na začatie súdneho
konania. Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi jurisdikcie, v ktorej je Zariadenie v predaji.
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Príloha
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Zhrnutie:
Komponent

Licencia

Autorské práva

CMSIS

BSD trojbodová

Copyright (c) 2009 – 2017 ARM Limited. Všetky práva
vyhradené.

CMSIS
Device

BSD trojbodová

ARM Limited – STMicroelectronics

STM32L0
HAL

BSD trojbodová

STMicroelectronics

Licencia:

Komponent: CMSIS
Copyright (c) 2009 – 2017 ARM Limited. Všetky práva vyhradené.
Licencia BSD trojbodová
Redistribúcia a použitie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené po splnení
týchto podmienok:
1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach,
tento zoznam podmienok a nižšie uvedené odmietnutie zodpovednosti.
2. Redistribúcie v binárnej forme musia v dokumentácii a/alebo v iných materiáloch dodávaných
s distribúciou obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a
nižšie uvedené odmietnutie zodpovednosti.
3. Bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je povolené využívať meno nositeľa
autorských práv ani mena jeho prispievateľov na propagáciu alebo komerčnú podporu produktov
odvodených od tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ NOSITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO
JE“, A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO VRÁTANE
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA ZVLÁŠTNY ÚČEL, SÚ
VYLÚČENÉ. NOSITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ
ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, EXEMPLÁRNE
ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE ZAISTENIA NÁHRADY TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, STRATY POUŽITIA, ÚDAJOV ČI ZISKU ALEBO PRERUŠENIA PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI), BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A UPLATNENÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ ZO ZMLUVY, NA
ZÁKLADE PLNEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO V DÔSLEDKU PORUŠENIA PRÁVNYCH PREDPISOV
(VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INÉHO KONANIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ POUŽÍVANÍM
TOHTO SOFTVÉRU, A TO ANI V PRÍPADE PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA NA MOŽNÉ
ŠKODY.

Komponent: CMSIS Device
Copyright ARM Limited – STMicroelectronics
Licencia BSD trojbodová
Redistribúcia a použitie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené po splnení
týchto podmienok:
1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach,
tento zoznam podmienok a nižšie uvedené odmietnutie zodpovednosti.
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2. Redistribúcie v binárnej forme musia v dokumentácii a/alebo v iných materiáloch dodávaných
s distribúciou obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a
nižšie uvedené odmietnutie zodpovednosti.
3. Bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je povolené využívať meno nositeľa
autorských práv ani mená jeho prispievateľov na propagáciu alebo komerčnú podporu produktov
odvodených od tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ NOSITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO
JE“, A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO VRÁTANE
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA ZVLÁŠTNY ÚČEL, SÚ
VYLÚČENÉ. NOSITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ
ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, EXEMPLÁRNE
ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE ZAISTENIA NÁHRADY TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, STRATY POUŽITIA, ÚDAJOV ČI ZISKU ALEBO PRERUŠENIA PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI), BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A UPLATNENÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ ZO ZMLUVY, NA
ZÁKLADE PLNEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO V DÔSLEDKU PORUŠENIA PRÁVNYCH PREDPISOV
(VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INÉHO KONANIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ POUŽÍVANÍM
TOHTO SOFTVÉRU, A TO ANI V PRÍPADE PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA NA MOŽNÉ
ŠKODY.

Komponent: STM32L0 HAL
Copyright STMicroelectronics
Licencia BSD trojbodová
Redistribúcia a použitie v zdrojovej a binárnej forme, s úpravami alebo bez nich, sú povolené po splnení
týchto podmienok:
1. Redistribúcie zdrojového kódu musia obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach,
tento zoznam podmienok a nižšie uvedené odmietnutie zodpovednosti.
2. Redistribúcie v binárnej forme musia v dokumentácii a/alebo v iných materiáloch dodávaných
s distribúciou obsahovať vyššie uvedené oznámenie o autorských právach, tento zoznam podmienok a
nižšie uvedené odmietnutie zodpovednosti.
3. Bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu nie je povolené využívať meno nositeľa
autorských práv ani mená jeho prispievateľov na propagáciu alebo komerčnú podporu produktov
odvodených od tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ NOSITELIA AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO
JE“, A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO VRÁTANE
PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA ZVLÁŠTNY ÚČEL, SÚ
VYLÚČENÉ. NOSITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ANI PRISPIEVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ
ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, EXEMPLÁRNE
ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO VRÁTANE ZAISTENIA NÁHRADY TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, STRATY POUŽITIA, ÚDAJOV ČI ZISKU ALEBO PRERUŠENIA PODNIKATEĽSKEJ
ČINNOSTI), BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A UPLATNENÚ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ ZO ZMLUVY, NA
ZÁKLADE PLNEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO V DÔSLEDKU PORUŠENIA PRÁVNYCH PREDPISOV
(VRÁTANE NEDBALOSTI ALEBO INÉHO KONANIA), KTORÉ BY MOHLI VZNIKNÚŤ POUŽÍVANÍM
TOHTO SOFTVÉRU, A TO ANI V PRÍPADE PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA NA MOŽNÉ
ŠKODY.
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