VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE VYUŽÍVANIE
MOBILNEJ APLIKÁCIE UBIAN SPOLOČNOSTI
TRANSDATA S.R.O.
1. Úvodné ustanovenia

1.1.

Predmetom úpravy týchto všeobecných podmienok je využívanie mobilnej
aplikácie Ubian (ďalej len „Ubian“). Ubian je natívna mobilná aplikácia pre
operačný systém Android, poskytujúca užívateľom informácie o cestovných
poriadkoch, vyhľadávanie trás a liniek a navigáciu vo verejnej doprave.

1.2.

Prevádzkovateľom mobilnej aplikácie Ubian je Spoločnosť TransData s.r.o.,
sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 741 236, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
16788/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.3.

Užívateľom Ubianu je osoba, ktorá si stiahne Ubian do svojho mobilného
telefónu (ďalej len „užívateľ“).

1.4.

Prevádzkovateľ poskytuje Ubian užívateľovi na stiahnutie a užívanie
bezodplatne.

1.5.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto všeobecné podmienky kedykoľvek meniť.
Aktuálna verzia všeobecných podmienok je zverejnená na webstránke
www.ubian.sk a v Ubiane v časti „O aplikácii.“ Užívateľ je povinný oboznámiť
sa s obsahom a každou zmenou týchto všeobecných podmienok.

1.6.

Užívateľ stiahnutím Ubianu do svojho telefónu súhlasí s týmito všeobecnými
podmienkami.
2. Práva a povinnosti užívateľa

2.1

Užívateľ berie na vedomie, že návrhy trás, liniek a všetky ostatné informácie
poskytnuté Ubianom sú len informatívne a prevádzkovateľ nezodpovedá za
ich aktuálnosť, správnosť a úplnosť. Aktuálny zoznam dopravcov
a informácia o tom, či dopravcovia poskytujú len cestovné poriadky, alebo
i aktuálnu polohu, je pre užívateľa dostupná v časti „O aplikácii“ a na
webstránke www.ubian.sk.

2.2

Informácie sú poskytnuté Ubianom len na účely plánovania. Stavebné práce,
dopravná situácia, počasie a iné udalosti môžu spôsobiť odlišnosť
skutočných podmienok od informácií poskytnutých Ubianom a preto užívateľ
musí plánovať svoje trasy s prihliadnutím na skutočné podmienky.
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2.3

Užívateľ je povinný prispôsobiť sa všetkým značkám a upozorneniam
týkajúcim sa jeho trasy.

2.4

Ubian je určený pre užívateľa ako koncového užívateľa a užívateľ nie je
oprávnený používať Ubian iným spôsobom, ako je uvedené v týchto
všeobecných podmienkach.

2.5

Ubian nie je určený na komerčné použitie.
3. Duševné vlastníctvo

3.1

Prevádzkovateľ disponuje k Ubianu výhradnou licenciou podľa zákona
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon).

3.2

Práva prevádzkovateľa k Ubianu sú uznávané a chránené príslušnými
slovenskými a medzinárodnými zákonmi.

3.3

Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom zasiahnuť do práv prevádzkovateľa
k Ubianu a užívať ho iným spôsobom, ako je určené.
4. Zodpovednosť

4.1

Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za:
a) aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií o cestovných poriadkoch
a aktuálnej polohe vozidiel,
b) nefunkčnosť počas technickej údržby alebo aktualizovania zverejnených
informácií,
c) nefunkčnosť spôsobenú technickými problémami tretej strany,
d) priame i nepriame škody akejkoľvek povahy, ktoré môžu vzniknúť pri
používaní Ubianu.
5. Záverečné ustanovenia

5.1

Tieto všeobecné podmienky sa riadia slovenským právom a zákonmi.

5.2

Adresa elektronickej pošty prevádzkovateľa je: info@ubian.sk.
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