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1. Předmět 
1.1. Tyto VOP upravují právní vztah uživatele, kterým je zpravidla řidič užitkového vozidla, 

s provozovatelem aplikace MAN Driver, společností MAN Truck&Bus AG, Dachauer Str. 667, 
D-80995 München („MAN T&B“).  

1.2. Aplikace MAN Driver je bezplatná mobilní aplikace, která uživateli (řidiči) nabízí různé funkce 
pro podporu jeho činnosti před zahájením jízdy a při přerušení jízdy (přestávky, poruchy atd.) 
(např. kontrola vozidla před odjezdem, stručný návod pro vozidla značky MAN, nouzové volání 
Mobile24 pro případ poruchy). Podrobný popis funkcí aplikace MAN Driver najdete ve 
specifikaci služby na www.digital.man/driverapp 

1.3. Aplikace MAN Driver umožňuje vedle pouze místního ukládání dat vygenerovaných pomocí 
aplikace na mobilním koncovém zařízení uživatele také výměnu dat mezi uživatelem a jeho 
zákazníkem, resp. zaměstnavatelem, pokud k tomu tento využívá nutné odpovídající 
služby společnosti MAN T&B.  

Důležité upozornění: Pokud uživatel svému zákazníkovi, resp. zaměstnavateli předává 
osobní údaje a zákazník, resp. zaměstnavatel tyto údaje zpracovává, musí být k dispozici 
právní základ pro ochranu osobních údajů (např. uzavření provozní dohody, omezení 
zpracování na účely pracovního poměru, souhlas se zpracováním). Za existenci takového 
právního základu ručí osoba odpovědná za zpracování osobních údajů (zákazník, resp. 
zaměstnavatel). 

1.4. Telekomunikační náklady vzniklé při používání aplikace MAN Driver nese uživatel.  
 

2. Používání a technické požadavky 
2.1. Použití aplikace MAN Driver je přípustné výhradně v rámci a pro účely zamýšleného rozsahu 

funkcí. Uživatel zejména upustí od 
2.1.1. provádění jakýchkoliv manipulací s aplikací MAN Driver, které mohou omezit její funkci. 
2.1.2. Generování dat, které neodpovídají skutečnosti, pomocí aplikace MAN Driver. 
2.1.3. Šíření informací prostřednictvím aplikace MAN Driver, které odporují platnému právu a 

dobrým mravům, zejména nebude uživatel šířit informace s diskriminačním, rasistickým, 
násilnickým, pornografickým obsahem nebo s obsahem poškozujícím práva třetích osob, 
nebo takové informace, které by mohly vyzývat k trestným činům. 

2.2. Společnost MAN T&B si vyhrazuje právo vyloučit uživatele z dalšího používání aplikace MAN 
Driver a uživatelem šířený obsah vymazat. Uživatel neuplatní vůči společnosti MAN T&B 
žádný z nároků třetí osoby, které jí vznikly porušením těchto VOP na straně uživatele. 

 
3. Práva k obsahu 
3.1. Uživateli patří veškerý obsah, který jím byl vygenerován prostřednictvím aplikace MAN Driver. 

Je zodpovědný za to, že jím vložený obsah nepoškozuje práva třetích osob. 
3.2. Uživatel uděluje pro obsah, který vygeneroval prostřednictvím aplikace MAN Driver a který je 

chráněn právem na ochranu duševního vlastnictví, jako např. fotografie, společnosti MAN 
T&B výslovné, neexkluzivní, přenosné, sublicencovatelné, nezpoplatněné, celosvětové 
oprávnění k používání jakéhokoliv obsahu („Licence“), pokud tyto obsahy předává svému 

http://www.digital.man/driverapp
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zákazníkovi, resp. zaměstnavateli, který používá odpovídající služby společnosti MAN T&B. 
Tato licence zahrnuje právo na ukládání a zpracování obsahů na platformě RIO provozované 
společností TB Digital Services GmbH, Mnichov, pokud to slouží k provozu služeb společnosti 
MAN T&B využívaných zákazníkem, resp. zaměstnavatelem uživatele. Tato licence končí, 
když uživatel ukončí užívací poměr pro aplikaci MAN Driver, ledaže by obsahy byly používány 
v rámci odpovídajících služeb společnosti MAN T&B využívaných zákazníkem, resp. 
zaměstnavatelem uživatele a uživatel nijak nevyužívá své právo podle písmena 7, věty 2.  

 
4. Software 
4.1. Uživatel souhlasí s tím, že základní software spojený s použitím aplikace MAN Driver může 

být občas inovován, aktualizován a společností MAN T&B mohou být vkládány doplňkové 
funkce pro zdokonalení, resp. rozvoj softwaru. 

4.2. Uživatel nezmění zdrojový kód od společnosti MAN T&B, nebude z něj odvozovat další 
programy, provádět jeho dekompilaci nebo se nebude jiným způsobem pokoušet zdrojový kód 
extrahovat.  

4.3. Přehled licencí otevřeného softwaru použitých pro tuto službu nalezne uživatel v aplikaci v 
bodě Nastavení > Licence. 

 
5. Změny 
5.1. Společnost MAN T&B bude uživatele včas informovat o zamýšlených změnách těchto VOP, 

aby se uživatel mohl rozhodnout, zda bude chtít aplikaci MAN Driver se změněnými 
podmínkami nadále používat, a mohl v takovém případě se změnami vyslovit souhlas. 

5.2. Pokud uživatel se změnami těchto VOP nevysloví souhlas, nesmí aplikaci MAN Driver nadále 
používat. 
 

 
6. Záruční plnění, odpovědnost 
6.1. Záruční plnění  

Uživatel okamžitě oznámí společnosti MAN T&B nedostatky aplikace MAN Driver. Společnost 
MAN T&B nedostatky aplikace MAN Driver odstraní během přiměřené lhůty. Pokud se 
odstraněný nedostatek během přiměřené doby znovu projeví dvakrát (2), je uživatel oprávněn 
k mimořádnému vypovězení těchto VOP. 

Ostatní nároky uživatele se řídí článkem 6.2. 

Nároky na odstranění vady se vylučují, pokud byla příčina zaviněna uživatelem nebo 
pověřenými osobami. 

6.2. Odpovědnost 

MAN T&B ručí za škody, které způsobí nebo je způsobí pověřené osoby úmyslně a/nebo hrubou 
nedbalostí. Za škody způsobené MAN T&B nebo pověřenými osobami z lehké nedbalosti je 
odpovědnost na základě bezúplatnosti služby vyloučena. Za škody zakládající se na opominutí 
vlastní pečlivosti ze strany MAN T&B nebo pověřených osob odpovídá MAN T&B pouze tehdy, 
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pokud byla porušena základní povinnost. Kardinálními povinnostmi jsou důležité povinnosti, 
které umožňují řádnou proveditelnost smlouvy a na jejichž plnění uživatel spoléhal a směl 
spoléhat. 

Při lehké nedbalosti týkající se porušení těchto základních povinností je odpovědnost MAN T&B 
omezena na běžně předvídatelné škody. Při lehké nedbalosti týkající se porušení těchto 
základních povinností musí MAN T&B, s ohledem na bezplatnost aplikace MAN Driver, 
odpovídat pouze za péči, kterou MAN T&B věnuje vlastním záležitostem. Jinak se odpovědnost 
MAN T&B za lehkou nedbalost vylučuje. 

6.3. Ostatní vyloučení 

6.3.1. MAN T&B neodpovídá za řádný stav vozidel uživatele, pro které jsou poskytovány služby MAN 
T&B. Služby MAN T&B slouží jen na podporu uživatele; odpovědnost za dodržování předpisů 
a za používání a stav vozidel má majitel nebo řidič. Patří k tomu zejména, ale nejen výlučně, 
příslušné předpisy pro pracovní doby a doby jízdy, předpisy o kontrole vozidel před zahájením 
jízdy a předpisy o povinnosti uchovávání a dokumentování. 

6.3.2. V rámci těchto VOP se také neposkytuje záruka a/nebo odpovědnost za nedostatky aplikace 
MAN Driver (především za chybějící nebo chybná data) a/nebo za škody způsobené chybnou 
funkcí a/nebo výpadky vozidel, mobilních koncových zařízení a/nebo nesprávným zadáním 
údajů uživatele. 

 
7. Ukončení 

Uživatel má právo užívání aplikace MAN Driver kdykoliv ukončit. Uživatel může 
prostřednictvím svého zákazníka, resp. zaměstnavatele požadovat vymazání svých osobních 
údajů, pokud byly uloženy v rámci používání odpovídajících služeb společnosti MAN T&B 
zákazníkem, resp. zaměstnavatelem uživatele. 
 
Společnost MAN T&B je oprávněna uživatele kdykoliv, s okamžitou účinností vyloučit z 
používání aplikace MAN Driver v případě porušení podmínek použití. 

 
8. Právo, soudní příslušnost 

Platí právní předpisy Spolkové republiky Německo s výjimkou kupního práva SN. V případě, 
že je potřebné uživatele považovat za spotřebitele, platí právní předpisy jeho domovského 
státu, pokud jsou pro tohoto uživatele nutné a pro něho výhodnější. 
Sídlem soudu je Mnichov. 

 
9. Upozornění 

Neupevněné nebo nesprávně upevněné mobilní koncové zařízení může být v případě 
náhlého jízdního nebo brzdného manévru či v případě nehody vymrštěno do vnitřního 
prostoru vozidla, a může tak způsobit úraz. Mobilní koncové zařízení mějte proto vždy řádně 
upevnění nebo bezpečně uložené a mimo oblast působnosti airbagů. 
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Používání aplikačních programů během jízdy může odvádět pozornost od dopravní situace, takže 
se tím zvyšuje nebezpečí nehody. 
 
Věnujte pozornost návodu k obsluze svého mobilního koncového zařízení. 
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