
 

 

 Podmínky použití exkluzivní oblasti UTA 

  
1. Preambule 

Tyto podmíky použití doplňují ve své v současné době platné verzi Všeobecné obchodní 

podmíky společnosti UNION TANK Eckstein GmbH and Co. KG (UTA), řídí přístup do 

exkluzivní oblasti a použití exkluzivní oblasti UTA a v ní připravených obsahů. 

 

2. Oblast použití/ platnost  

Zákazníci společnosti UTA se mohou registrovat do exkluzivní oblasti online na 

www.uta.com. Po úspěšné registraci jsou e-mailem na uvedenou asdresu doručeny 

přístupové údaje do online exkluzivní oblasti. Zákazník se zavazuje při přihlášení zadat 

přesné a úplné údaje a přiměřeně opravit údaje v případě, že by došlo ke změnám. 

Přihlášením zákazník prohlašuje, že souhlasí s ustanoveními této dodatečné dohody. Toto 

platí také pro všechny další uživatele, pro které správce zákazníků sám uděluje v rámci 

zákaznických účtů přístupová oprávnění. 

 

3. Používání ekluzivní oblasti UTA a ručení 

Používání exkluzivní oblasti UTA probíhá na vlastní nebezpečí. UTA nepřebírá žádnou 

odpovědnost za to, že internetové stránky a jejich obsahy jsou neustále k dispozici. Zvláště 

při úpravě a/nebo změnách a také opatřeních, která slouží zabránění a odstranění chyb 

nebo nefunkčnosti, může dojít k dočasné nedostupnosti systému. Za ostatní, 

prostřednictvím odkazu nastavené, resp. nabízené obsahy a služby třetích společností 

nepřebírá UTA žádnou zodpovědnost. UTA umožňuje pouze přístup. Vůči společnosti UTA 

neexistují ani práva ani povinnosti z obchodů třetích stran.  

 

4. Ručení a náhrada škody  

UTA nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých 

informací. Žádosti o náhradu vůči společnosti UTA, které se vztahují na škody hmotného a 

nehmotného charekteru, které byly zprůsobeny používáním nebo nepoužíváním 

poskytnutých informací resp. užíváním chybných a neúplných informací, jsou v podstatě 

vyloučeny, pokud není prokázáno ze strany společnosti UTA žádné prokazatelně záměrné 

nebo lehkovážné zavinění. Všechny nabídky jsou na volné úvaze uživatele a jsou 

nezávazné. UTA je kdykoli oprávněna částečně nebo kompletně změnit, doplnit nebo 

vymazat obsah této dodatečné dohody bez předchozího oznámení. Užíváním exkluzivní 

oblasti společnosti UTA prohlašuje zákazník, že souhlasí se změnami. Pokud jsou využívány 

služby třetích stran, UTA neručí za jejich kvalitativní nebo kvantitativní použitelnost 

(dostupnost.) 

 

5. Autorská práva, práva k ochranným známkám a uživatelská práva  

UTA se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva použitých obrázků, grafik, 

log a textů. Všechny v exkluzivní oblasti společnosti UTA uvedené, eventuelně třetími 

osobami chráněné ochranné známky a značky zboží podléhají ustanovením v dané době 

platných práv ochranných známek a vlastnických práv zaregistrovaných vlastníků bez 

omezení. Autorské právo na veřejné, samotnou společností UTA vytvořené objekty zůstává 



 

ve vlastnictví společnosti UTA. Kopírování nebo používání obrázků, grafiky, log a textů v 

ostatních elektronických a tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu 

společnosti UTA. Registrací do exkluzivní oblasti UTA je zákazníkovi společnosti UTA uděleno 

jednoduché, nepřenosné a neexkluzivní právo, využívat služby a obsahy v exkluzivní oblasti 

společnosti UTA. Zákazník UTA nezískává žádná práva a licence k obsahům. 

 

6. Ochrana údajů  

UTA se zavazuje nakládat se všemi osobními údaji v souladu se zákonnými předpisy 

týkajícími se ochrany údajů. Zákazník společnosti UTA souhlasí s tím, že údaje sdělené při 

přihlášení a osobní údaje uživatele, které jsou potřebné pro používání exkluzivní oblasti UTA 

a také pro statistické účely jsou uloženy a zpracovány u společnosti UTA. 


