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POUŽITÍ SOFTWARU VE SPOJENÍ S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI
AUTORSKÝMI PRÁVY

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Je možné, že budete moci SOFTWARE využít k prohlížení, ukládání, zpracování
či používání obsahu vytvořeného vámi nebo třetími stranami. Takový obsah může
být chráněn autorským právem či dalšími zákony o duševním vlastnictví, případně
smlouvami. Souhlasíte s tím, že budete SOFTWARE používat pouze v souladu se všemi
zákony a smlouvami, které se na tento obsah vztahují. Berete na vědomí a souhlasíte
s tím, že společnost SONY může učinit vhodná opatření za účelem ochrany autorských
práv týkajících se obsahu ukládaného, zpracovávaného či používaného SOFTWAREM.
Mezi tato opatření patří mimo počítání frekvence zálohování a obnovy dat prostřednictvím
určitých funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší žádosti o povolení obnovy dat a ukončení této
LICENČNÍ SMLOUVY v případě, že SOFTWARE používáte nezákonným způsobem.

DŮLEŽITÉ:
NEŽ ZAČNETE ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU
S KONCOVÝM UŽIVATELEM (DÁLE JEN „LICENČNÍ SMLOUVA“). POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ
PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI LICENČNÍ
SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAT.
Tato LICENČNÍ SMLOUVA představuje právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností
Sony Corporation (dále jen „společnost SONY“). Touto LICENČNÍ SMLOUVOU se řídí vaše
práva a povinnosti ohledně softwaru SONY dodávaného společností SONY, případně
jejími poskytovateli licence třetí strany (včetně dceřiných společností společnosti SONY)
a jejich dceřiných společností (dále společně „DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY“) pro toto
zařízení (audiozařízení společnosti SONY, dále „ZAŘÍZENÍ“). Smlouva se vztahuje
i na veškeré aktualizace či upgrady poskytované společností SONY, na veškeré tištěné,
internetové či jiné elektronické dokumenty k tomuto softwaru a veškeré případné
datové soubory vytvořené pomocí tohoto softwaru (dále společně „SOFTWARE“).
Bez ohledu na výše uvedené platí, že pro jakýkoliv software, který je součástí SOFTWARU
a na který se vztahuje samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem (včetně
obecné veřejné licence GNU a menší obecné veřejné licence GNU), platí namísto
podmínek této LICENČNÍ SMLOUVY příslušná samostatná licenční smlouva s koncovým
uživatelem v rozsahu, v němž to samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem
vyžaduje („VYLOUČENÝ SOFTWARE“).

LICENCE NA SOFTWARE
SOFTWARE je licencován, nikoli prodáván. SOFTWARE je chráněn zákony a mezinárodními
dohodami o autorských právech a dalším duševním vlastnictví.

AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá práva k SOFTWARU (včetně obrázků, fotografií, animací, videí, zvuku, hudby,
textu a apletů, které jsou součástí SOFTWARU) i právní nároky s ním spojené vlastní
společnost SONY nebo jeden či více DODAVATELŮ TŘETÍ STRANY.

UDĚLENÍ LICENCE
Společnost SONY vám uděluje omezenou licenci na používání SOFTWARU výhradně
ve spojení s tímto ZAŘÍZENÍM a pouze pro soukromé, nekomerční použití. Společnost
SONY a DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY si výslovně vyhrazují všechna práva (včetně
veškerých práv k duševnímu vlastnictví) k SOFTWARU, která vám nebyla výslovně
udělena touto LICENČNÍ SMLOUVOU.

POŽADAVKY A OMEZENÍ
SOFTWARE jako celek ani jeho část nesmíte kopírovat, publikovat, upravovat, dále
distribuovat, pozměňovat, dekompilovat, rozkládat, provádět na něm zpětnou analýzu
nebo se snažit odvodit zdrojový kód, ani z něj nesmíte vytvářet odvozená díla s výjimkou
případů, kdy SOFTWARE vytváření takových odvozených děl záměrně usnadňuje.
Nesmíte pozměňovat funkce správy digitálních práv, které jsou součástí SOFTWARU,
ani do nich zasahovat. Nesmíte obcházet, měnit ani narušovat žádné funkce ani
ochranné prvky SOFTWARU ani žádné mechanismy operačně propojené se SOFTWAREM.
Nesmíte oddělovat žádné jednotlivé komponenty SOFTWARU za účelem použití na více
ZAŘÍZENÍCH, pokud vám to výslovně nepovolí společnost SONY. Nesmíte odstranit,
pozměnit, zakrýt ani poničit žádné ochranné známky či oznámení nacházející se na
SOFTWARU. SOFTWARE nesmíte sdílet, distribuovat, pronajmout, postoupit, převést
či prodat ani na něj nesmíte poskytnout sublicenci. Poskytování softwaru, síťových
služeb a dalších produktů jiných, než je SOFTWARE, na kterých závisí výkon SOFTWARU,
může být na základě uvážení dodavatelů (tj. dodavatelů softwaru, dodavatelů služeb či
společnosti SONY) přerušeno či ukončeno. Společnost SONY a tito dodavatelé nezaručují,
že SOFTWARE, síťové služby a další produkty budou nadále dostupné nebo že budou
v provozu bez přerušení či úprav.

VYLOUČENÝ SOFTWARE A KOMPONENTY NA BÁZI VOLNÉHO
SOFTWARU
Bez ohledu na výše uvedené udělení omezené licence berete na vědomí, že SOFTWARE
může obsahovat VYLOUČENÝ SOFTWARE. Na určitý VYLOUČENÝ SOFTWARE se mohou
vztahovat licence na volný software (dále jen „Komponenty na bázi volného softwaru“),
čímž se rozumí jakékoliv softwarové licence schválené organizací Open Source Initiative
jako licence na volný software nebo jakékoli v základních rysech podobné licence, včetně
licencí, které jako podmínku distribuce softwaru licencovaného na základě takové licence
vyžadují, aby distributor příslušný software zpřístupnil ve formátu zdrojového kódu.
Pokud je vyžadováno zpřístupnění, navštivte web oss.sony.net/Products/Linux nebo jiné
webové stránky s označením SONY, kde naleznete seznam příslušných KOMPONENTŮ
NA BÁZI VOLNÉHO SOFTWARU, které mohou být součástí SOFTWARU, a platné smluvní
podmínky týkající se jejich používání. Tyto smluvní podmínky může příslušná třetí strana
kdykoliv změnit, aniž by jí tím vůči vám vznikla odpovědnost. V rozsahu požadovaném
licencemi, které se vztahují na VYLOUČENÝ SOFTWARE, budou podmínky těchto licencí
platit namísto podmínek obsažených v této LICENČNÍ SMLOUVĚ. Pokud podmínky
licencí platných pro VYLOUČENÝ SOFTWARE zakazují omezení stanovená v této
LICENČNÍ SMLOUVĚ ohledně příslušného VYLOUČENÉHO SOFTWARU, nebudou se tato
omezení na tento VYLOUČENÝ SOFTWARE vztahovat. Pokud podmínky licencí platných
pro KOMPONENTY NA BÁZI VOLNÉHO SOFTWARU vyžadují, aby společnost SONY
ve spojení se SOFTWAREM učinila nabídku na poskytnutí zdrojového kódu, je tato
nabídka tímto učiněna.

OBSAHOVÁ SLUŽBA
ROVNĚŽ UPOZORŇUJEME, ŽE SOFTWARE MŮŽE BÝT URČEN K POUŽITÍ S OBSAHEM
DOSTUPNÝM PROSTŘEDNICTVÍM JEDNÉ ČI VÍCE OBSAHOVÝCH SLUŽEB (dále jen
„OBSAHOVÁ SLUŽBA“). POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY A PŘÍSLUŠNÉHO OBSAHU SE ŘÍDÍ SMLUVNÍMI
PODMÍNKAMI DOTYČNÉ OBSAHOVÉ SLUŽBY. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJMETE,
BUDOU VAŠE MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU OMEZENY. Berete na vědomí a souhlasíte
s tím, že určitý obsah a služby dostupné prostřednictvím SOFTWARU mohou poskytovat
třetí strany, nad nimiž společnost SONY nemá kontrolu. POUŽÍVÁNÍ OBSAHOVÉ SLUŽBY
VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU. OBSAHOVÁ SLUŽBA MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k určitým funkcím SOFTWARU může
vyžadovat připojení k internetu, za které nesete výhradní odpovědnost. Dále nesete
výhradní odpovědnost za úhradu poplatků třetím stranám, které souvisí s připojením
k internetu, včetně poplatků poskytovateli internetových služeb a poplatků za vysílací čas.
Funkčnost SOFTWARU může být omezena v závislosti na možnostech, šířce pásma či
technických omezeních připojení k internetu a příslušné služby. Za poskytování, kvalitu
a bezpečnost připojení k internetu nese výhradní odpovědnost třetí strana, která takovou
službu poskytuje.

EXPORTNÍ A JINÉ PŘEDPISY
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškeré předpisy a omezení týkající se exportu
a reexportu, které platí v oblasti či zemi, kde sídlíte, a že SOFTWARE nepřesunete,
ani neschválíte jeho přesun do země uvedené na seznamu zakázaných zemí, ani s ním
nenaložíte jiným způsobem, který by byl v rozporu s uvedenými předpisy a omezeními.

VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTWARE není odolný vůči poruchám a není vytvořen ani určen k použití nebo dalšímu
prodeji jako online řídicí vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující odolnost vůči
poruchám, jakou vyžaduje například provoz jaderných zařízení, letecké navigační
a komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje pro přímou záchranu života
nebo zbraňové systémy, kde by mohlo selhání SOFTWARU vést ke smrti, zranění osob
či vážnému poškození majetku nebo životního prostředí (dále jen „VYSOCE RIZIKOVÉ
AKTIVITY“). Společnost SONY, všichni DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY a jejich dceřiné
společnosti výslovně odmítají jakoukoli výslovně uvedenou nebo předpokládanou
záruku, povinnost či podmínku vhodnosti pro VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SOFTWARE používáte na vlastní riziko a že za jeho
používání nesete odpovědnost. SOFTWARE se poskytuje „TAK, JAK JE“, bez jakékoliv
záruky, povinnosti či podmínky.
SPOLEČNOST SONY A VŠICHNI DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely této části
společně dále jen „společnost SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY,
POVINNOSTI ČI PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV A VHODNOSTI
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE, NEUVÁDÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI
NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O TOM, (A) ŽE FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KTERÉHOKOLIV
SOFTWARU, SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE BUDOU AKTUALIZOVÁNY, (B) ŽE PROVOZ
SOFTWARU BUDE SPRÁVNÝ ČI BEZCHYBNÝ NEBO ŽE PŘÍPADNÉ ZÁVADY BUDOU
ODSTRANĚNY, (C) ŽE SOFTWARE NEPOŠKODÍ JINÝ SOFTWARE, HARDWARE ČI DATA,
(D) ŽE JAKÝKOLIV SOFTWARE, SÍŤOVÉ SLUŽBY (VČETNĚ INTERNETU) NEBO PRODUKTY
(JINÉ NEŽ SOFTWARE), NA NICHŽ VÝKON SOFTWARU ZÁVISÍ, BUDOU NADÁLE DOSTUPNÉ
NEBO ŽE BUDOU V PROVOZU BEZ PŘERUŠENÍ ČI ÚPRAV, A (E) OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ
ČI VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST,
SPOLEHLIVOST ČI JINÉ CHARAKTERISTIKY.
ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ SONY
NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU,
POVINNOST ČI PODMÍNKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE TUTO ZÁRUKU. POKUD
SE PROKÁŽE, ŽE SOFTWARE JE ZÁVADNÝ, BERETE NA SEBE VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ
S POTŘEBNÝM SERVISEM, OPRAVOU ČI ODSTRANĚNÍM ZÁVADY. NĚKTERÉ JURISDIKCE
NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE
NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ ZÁRUK NEBUDOU VZTAHOVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

SPOLEČNOST SONY A ŽÁDNÍ DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely této části dále
společně jen „společnost SONY“) NERUČÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY
SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A PLYNOUCÍ Z PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, NEDBALOSTI,
PORUŠENÍ OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZALOŽENÉ NA JAKÉMKOLI JINÉM
PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, VČETNĚ VEŠKERÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU,
ZTRÁTY PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE ČI SOUVISEJÍCÍ
HARDWARE, PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU UŽIVATELE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI
O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SE SOUHRNNÁ
ODPOVĚDNOST PODLE JAKÉHOKOLIV USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY OMEZUJE
NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA TOTO ZAŘÍZENÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE
NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V TAKOVÉM
PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEBUDE VZTAHOVAT.

Na tuto LICENČNÍ SMLOUVU se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží. Tato LICENČNÍ SMLOUVA se řídí japonskými zákony, bez ohledu na případnou
kolizi právních ustanovení. Veškeré spory vzniklé z této LICENČNÍ SMLOUVY spadají
pod výhradní místní příslušnost okresního soudu v japonském Tokiu. Smluvní strany
tímto vyjadřují souhlas s místní příslušností těchto soudů.

SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM NEOSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚDAJE O POLOZE,
ZABEZPEČENÍ DAT
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost SONY a její dceřiné společnosti,
partneři a zástupci mohou číst, shromažďovat, předávat, zpracovávat a ukládat
určité informace shromážděné ze SOFTWARU, včetně informací o (i) SOFTWARU
a (ii) softwarových aplikacích, obsahu a periferních zařízeních vzájemně se ovlivňujících
s vaším ZAŘÍZENÍM a SOFTWAREM (dále jen „informace“). Mezi tyto informace patří
mimo jiné: (1) jedinečné identifikátory týkající se vašeho ZAŘÍZENÍ a jeho komponentů;
(2) výkon ZAŘÍZENÍ, SOFTWARU a jejich komponentů; (3) konfigurace ZAŘÍZENÍ,
SOFTWARU a softwarových aplikací, obsahu a periferních zařízení vzájemně se
ovlivňujících se ZAŘÍZENÍM a SOFTWAREM; (4) používání a četnost používání funkcí
(x) SOFTWARU a (y) softwarových aplikací, obsahu a periferních zařízení vzájemně se
ovlivňujících se SOFTWAREM; a (5) údaje o poloze, jak je uvedeno níže. Společnost
SONY a její dceřiné společnosti, partneři a zástupci mohou informace používat a zveřejnit
v souladu s platnými zákony za účelem zlepšení svých produktů a služeb nebo za účelem
poskytnout vám produkty a služby. Mezi tyto způsoby používání mimo jiné patří:
(a) správa funkcí SOFTWARU; (b) vylepšování, servis, aktualizace či upgrade SOFTWARU;
(c) vylepšování, vývoj a rozšiřování současných a budoucích produktů a služeb
společnosti SONY a dalších stran; (d) poskytování informací o produktech a službách
nabízených společností SONY a dalšími stranami; (e) dodržování platných právních
předpisů či nařízení; a (f) poskytování služeb (v nabízeném rozsahu) na základě polohy,
které nabízí společnost a další strany, jak je uvedeno níže. Společnost SONY si rovněž
ponechává právo použít informace takovým způsobem, aby chránila sebe a třetí strany
před nezákonným, trestným či škodlivým jednáním.
Určité služby dostupné prostřednictvím SOFTWARU mohou využívat údaje o poloze,
včetně geografické polohy ZAŘÍZENÍ. Berete na vědomí, že za účelem poskytování
těchto služeb mohou společnost SONY, DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY či jejich partneři
shromažďovat, archivovat, zpracovávat a používat tyto údaje o poloze a že se tyto služby
řídí zásadami ochrany osobních údajů uplatňovanými společností SONY nebo příslušnou
třetí stranou. Používáním těchto služeb potvrzujete, že jste si přečetli zásady ochrany
osobních údajů platné pro tyto služby a že s dotyčnými aktivitami souhlasíte.
Společnost SONY, její dceřiné společnosti, partneři a zástupci nebudou informace
záměrně využívat ke zjištění totožnosti vlastníka či uživatele SOFTWARU bez vašeho
vědomí či souhlasu. Veškeré používání informací bude v souladu se zásadami ochrany
osobních údajů uplatňovanými společností SONY či příslušnou třetí stranou. Chcete-li
se seznámit s aktuálními zásadami ochrany osobních údajů uplatňovanými společností
SONY, obraťte se na kontaktní adresu příslušné oblasti či země.
Obraťte se na příslušné třetí strany a požádejte je o zásady ochrany osobních údajů
týkající se údajů umožňujících zjištění totožnosti a dalších informací, které poskytujete
při používání softwaru či služeb třetích stran nebo při přístupu k nim.
Informace mohou být zpracovávány, ukládány a předávány společnosti SONY, jejím
dceřiným společnostem či zástupcům, kteří se nacházejí v jiných zemích, než je země
vašeho bydliště. Zákony o ochraně dat a osobních údajů v některých zemích nemusí
poskytovat stejnou úroveň ochrany jako zákony platné v zemi vašeho bydliště a je možné,
že ve vztahu k informacím zpracovávaným a ukládaným v těchto zemích či předávaným
do těchto zemí budete mít méně zákonných práv. Společnost SONY podnikne s vyvinutím
přiměřeného úsilí vhodné technické a organizační kroky, aby zabránila neoprávněnému
přístupu k informacím či jejich zveřejnění, nezaručuje však, že tyto kroky odstraní veškeré
riziko jejich zneužití.

FUNKCE AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE
Společnost SONY či DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY mohou SOFTWARE příležitostně
automaticky aktualizovat nebo jinak upravit, mimo jiné pro účely vylepšení
bezpečnostních funkcí, opravy chyb a zdokonalení funkcí, a to v době, kdy tímto
ZAŘÍZENÍM komunikujete se serverem společnosti SONY nebo se servery třetích stran,
případně při jiných příležitostech. Tyto aktualizace a úpravy mohou smazat některé
funkce či jiné aspekty SOFTWARU nebo změnit jejich povahu. To se může týkat i funkcí,
které možná využíváte. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k těmto aktivitám může
dojít dle výhradního uvážení společnosti SONY a že společnost SONY může podmínit
další používání SOFTWARU úplnou instalací či přijetím těchto aktualizací a úprav.
Pro účely této LICENČNÍ SMLOUVY se má za to, že tyto aktualizace a úpravy jsou
součástí SOFTWARU. Přijetím této LICENČNÍ SMLOUVY s těmito aktualizacemi či
úpravami souhlasíte.

ÚPLNÁ DOHODA, VZDÁNÍ SE PRÁV, ODDĚLITELNOST
Tato LICENČNÍ SMLOUVA a zásady ochrany osobních údajů uplatňované společností
SONY, příležitostně pozměněné a upravené, společně představují úplnou dohodu mezi
vámi a společností SONY ohledně SOFTWARU. Pokud společnost SONY neuplatňuje či
neprosazuje některé právo či ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY, nelze to vykládat tak,
že se daného práva či ustanovení vzdává. Pokud bude některá část této LICENČNÍ
SMLOUVY shledána neplatnou, nezákonnou či nevymahatelnou, bude dané ustanovení
prosazováno v maximálním povoleném rozsahu tak, aby byl zachován záměr LICENČNÍ
SMLOUVY. Ostatní části si zachovají úplnou platnost a účinnost.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE PRÁVA EKVITY
Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY v opačném duchu berete
na vědomí a souhlasíte s tím, že případné porušení či nedodržení LICENČNÍ SMLOUVY
z vaší strany způsobí společnosti SONY nenapravitelnou škodu, v případě které by byla
peněžitá náhrada škody nedostatečná. Souhlasíte s tím, že společnost SONY může
získat takový soudně nařízený opravný prostředek nebo opravný prostředek podle
práva ekvity, který společnost SONY za daných okolností považuje za potřebný či vhodný.
Společnost SONY rovněž může provést jakékoliv zákonné či technické nápravné opatření
za účelem prosazování LICENČNÍ SMLOUVY, případně aby zabránila jejímu porušování.
Společnost SONY může mimo jiné ukončit vaše používání SOFTWARU, pokud se dle
vlastního uvážení domnívá, že LICENČNÍ SMLOUVU porušujete nebo máte v úmyslu
ji porušit. Tyto opravné prostředky jdou nad rámec případných dalších opravných
prostředků, které pro společnost SONY vyplývají ze zákona, ze zvykového práva nebo
ze smlouvy.

UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Pokud nebudete dodržovat podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY, může ji společnost
SONY ukončit, aniž by tím byla dotčena další práva společnosti. V případě takového
ukončení LICENČNÍ SMLOUVY musíte: (i) přestat zcela používat SOFTWARE a zničit
všechny kopie SOFTWARU; (ii) splnit požadavky v níže uvedené části s názvem
„Odpovědnost za vaše účty“.

DOPLNĚK
SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO POZMĚNIT KTEROUKOLI Z PODMÍNEK TÉTO
LICENČNÍ SMLOUVY DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ TÍM, ŽE ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ
NA WEBU, KTERÝ URČÍ, ZAŠLE E-MAILOVÉ OZNÁMENÍ NA VÁMI UVEDENOU E-MAILOVOU
ADRESU, ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI PROCESU, BĚHEM KTERÉHO ZÍSKÁVÁTE
UPGRADY/AKTUALIZACE, PŘÍPADNĚ VYUŽIJE JINOU ZÁKONEM UZNANOU FORMU
OZNÁMENÍ. Pokud s tímto doplňkem nesouhlasíte, kontaktujte neprodleně společnost
SONY a požádejte o pokyny. Pokud budete nadále používat SOFTWARE i po datu
účinnosti výše uvedeného oznámení, má se za to, že s příslušnou změnou souhlasíte.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY Z ŘAD TŘETÍCH STRAN
Každý DODAVATEL TŘETÍ STRANY je výslovně zamýšlenou oprávněnou osobou z řad
třetích stran a má právo vymáhat veškerá ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY, pokud
jde o SOFTWARE této strany.

ODPOVĚDNOST ZA VAŠE ÚČTY
Pokud ZAŘÍZENÍ vrátíte v místě nákupu, prodáte je či je jinak převedete, nebo pokud bude
tato LICENČNÍ SMLOUVA ukončena, musíte smazat všechny účty, které jste v ZAŘÍZENÍ
založili nebo které jsou prostřednictvím tohoto ZAŘÍZENÍ přístupné. Nesete výhradní
zodpovědnost za to, že zachováte mlčenlivost ohledně všech účtů, které jste si založili
u společnosti SONY nebo třetích stran, a ohledně všech uživatelských jmen a hesel,
spojených s VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM ZAŘÍZENÍ.
Máte-li dotazy týkající se této LICENČNÍ SMLOUVY, můžete písemně kontaktovat
společnost SONY na kontaktní adrese příslušné oblasti či země.
Copyright © 2012 Sony Corporation.

Slovenčina

POUŽÍVANIE SOFTVÉRU S MATERIÁLMI PODLIEHAJÚCIMI
AUTORSKÝM PRÁVAM

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

SOFTVÉR možno použiť na prezeranie, ukladanie, spracovávanie a používanie obsahu
vytvoreného vami alebo tretími stranami. Tento obsah môže byť chránený zákonmi
o autorských právach aj inými zákonmi a dohodami o právach duševného vlastníctva.
Súhlasíte s tým, že budete SOFTVÉR používať iba v súlade so všetkými týmito zákonmi
a dohodami, ktoré sa vzťahujú na takýto obsah. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SONY
môže podniknúť primerané opatrenia na ochranu autorských práv obsahu ukladaného,
spracovávaného alebo používaného pomocou tohto SOFTVÉRU. Tieto opatrenia zahŕňajú,
ale nie výhradne, počítanie frekvencie vašich zálohovaní a obnovovaní pomocou určitých
funkcií SOFTVÉRU, odmietnutí vašich požiadaviek na umožnenie obnovy údajov
a vypovedanie tejto ZMLUVY v prípade nezákonného používania SOFTVÉRU.

DÔLEŽITÉ:
SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TOTO ZARIADENIE, DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE
TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA („ZMLUVU“). POUŽÍVANÍM
TOHTO ZARIADENIA VYJADRUJETE SÚHLAS S USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY.
AK S USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY NESÚHLASÍTE, TOTO ZARIADENIE
NESMIETE POUŽÍVAŤ.
Táto ZMLUVA je právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Sony Corporation
(„spoločnosť SONY“). Táto ZMLUVA upravuje vaše práva a povinnosti týkajúce sa
softvéru od spoločnosti SONY a poskytovateľov licencií naň v pozícii tretích strán
(vrátane pobočiek spoločnosti SONY) a ich príslušných pobočiek (spolu „DODÁVATELIA
V POZÍCII TRETÍCH STRÁN“) pre toto zariadenie (zvukové zariadenie spoločnosti SONY,
toto „ZARIADENIE“), ako aj aktualizácií a inovácií poskytovaných spoločnosťou SONY,
akejkoľvek tlačenej dokumentácie, dokumentácie online alebo inej elektronickej
dokumentácie k tomuto softvéru a všetkých údajových súborov vytvorených pri
prevádzke tohto softvéru (spolu „SOFTVÉR“).
Bez ohľadu na vyššie uvedené musí byť akýkoľvek softvér v rámci SOFTVÉRU, ktorý
podlieha samostatnej licenčnej zmluve koncového používateľa (vrátane, ale nie výhradne,
licencie GNU General Public license a Lesser/Library General Public License) obsiahnutý
v takejto príslušnej samostatnej licenčnej zmluve koncového používateľa namiesto
ustanovení tejto ZMLUVY v rozsahu požadovanom touto samostatnou licenčnou
zmluvou koncového používateľa („VYHRADENÝ SOFTVÉR“).

LICENCIA NA SOFTVÉR
SOFTVÉR sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. SOFTVÉR je chránený zákonmi
o autorských právach, ako aj inými zákonmi a medzinárodnými dohodami o právach
duševného vlastníctva.

AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky práva a tituly týkajúce sa SOFTVÉRU (vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek
obrázkov, fotografií, animácií, videí, zvuku, hudby, textov a apletov obsiahnutých
v tomto SOFTVÉRI) sú majetkom spoločnosti SONY alebo jedného či viacerých
DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN.

UDELENIE LICENCIE
Spoločnosť SONY vám udeľuje obmedzenú licenciu na používanie SOFTVÉRU výhradne
v súvislosti s týmto ZARIADENÍM a len na vaše individuálne nekomerčné použitie.
Spoločnosť SONY a DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN si výslovne vyhradzujú
všetky práva, tituly a nároky (vrátane, ale nie výhradne, práv na duševné vlastníctvo)
súvisiace so SOFTVÉROM, ktoré vám táto ZMLUVA špecificky neudeľuje.

POŽIADAVKY A OBMEDZENIA
Nesmiete kopírovať, publikovať, upravovať, distribuovať, pokúšať sa odvodiť zdrojový kód,
meniť, spätne analyzovať, dekompilovať ani rozoberať SOFTVÉR, či už v celku alebo
po častiach, ani vytvárať akékoľvek odvodené diela z tohto SOFTVÉRU, pokiaľ takéto
odvodené diela SOFTVÉR zámerne neumožňuje. Žiadnu z funkcií SOFTVÉRU na správu
digitálnych práv nesmiete meniť ani s ňou inak manipulovať. Nesmiete vynechať, zmeniť,
zrušiť ani obísť žiadnu z funkcií či ochranných mechanizmov SOFTVÉRU ani žiadny
z mechanizmov operatívne spojených so SOFTVÉROM. Nesmiete oddeliť žiadny
jednotlivý komponent SOFTVÉRU na použitie s viac než jedným ZARIADENÍM bez
výslovného súhlasu spoločnosti SONY. Nesmiete odstrániť, zmeniť, prekryť či poškodiť
žiadnu z obchodných známok či upozornení SOFTVÉRU. SOFTVÉR nesmiete zdieľať,
distribuovať, prenajímať, udeľovať naň licencie, sublicencie, prideliť ho, previesť ani
predať. Softvér, služby siete alebo produkty iné ako SOFTVÉR, od ktorých závisí
výkon SOFTVÉRU, môžu byť prerušené alebo ukončené podľa uváženia dodávateľov
(dodávateľov softvéru, dodávateľov služieb alebo spoločnosti SONY). Spoločnosť SONY
ani títo dodávatelia sa nezaručujú, že SOFTVÉR, služby siete, obsahy či iné produkty
budú naďalej dostupné ani že budú fungovať bez prerušenia či zmeny.

VYHRADENÝ SOFTVÉR A KOMPONENTY S OTVORENÝM KÓDOM
Bez ohľadu na predchádzajúce udelenie obmedzenej licencie súhlasíte s tým,
že SOFTVÉR môže obsahovať VYHRADENÝ SOFTVÉR. Niektorý VYHRADENÝ SOFTVÉR
môže byť zahrnutý do licencií pre softvér s otvoreným kódom („komponenty s otvoreným
kódom“), čo predstavuje všetky licencie na softvér uznané ako licencie pre otvorený kód
organizáciou Open Source Initiative alebo všetky v podstate podobné licencie vrátane,
ale nie výhradne, licencií, ktoré ako podmienku distribúcie softvéru udeľovaného
na základe takejto licencie vyžadujú, aby distribútor sprístupnil softvér vo formáte
zdrojového kódu. Zoznam príslušných KOMPONENTOV S OTVORENÝM KÓDOM prípadne
obsiahnutých v SOFTVÉRI a príslušné ustanovenia a podmienky upravujúce ich použitie
nájdete v rozsahu, v akom je ich zverejnenie nutné, na webovej stránke oss.sony.net/
Products/Linux alebo iných webových stránkach určených spoločnosťou SONY. Tieto
ustanovenia a podmienky môže príslušná tretia strana kedykoľvek zmeniť bez akejkoľvek
povinnosti voči vám. V rozsahu požadovanom licenciami týkajúcimi sa VYHRADENÉHO
SOFTVÉRU sa naň budú vzťahovať ustanovenia týchto licencií namiesto ustanovení
tejto ZMLUVY. V rozsahu ustanovení licencií týkajúcich sa VYHRADENÉHO SOFTVÉRU
zakazujúcich akékoľvek obmedzenia v tejto ZMLUVE v súvislosti s týmto VYHRADENÝM
SOFTVÉROM sa príslušné obmedzenia nebudú vzťahovať na tento VYHRADENÝ SOFTVÉR.
V rozsahu, v akom ustanovenia licencií vzťahujúcich sa na komponenty s otvoreným
kódom požadujú, aby spoločnosť SONY ponúkala poskytovanie zdrojového kódu
v súvislosti so SOFTVÉROM, je týmto táto ponuka uskutočnená.

SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM
NEZABUDNITE, ŽE TENTO SOFTVÉR MÔŽE BYŤ NAVRHNUTÝ NA POUŽITIE S OBSAHOM
DOSTUPNÝM PROSTREDNÍCTVOM JEDNEJ ALEBO VIACERÝCH SLUŽIEB („SLUŽBY
SÚVISIACE S OBSAHOM“). POUŽÍVANIE SLUŽBY A TAKÉHOTO OBSAHU PODLIEHA
USTANOVENIAM O SLUŽBÁCH TÝKAJÚCICH SA DANÝCH SLUŽIEB SÚVISIACICH
S OBSAHOM. AK SÚHLAS S TÝMITO USTANOVENIAMI ODMIETNETE, POUŽITIE
SOFTVÉRU BUDE PRE VÁS OBMEDZENÉ. Súhlasíte, že určitý obsah a služby dostupné
prostredníctvom SOFTVÉRU môžu byť poskytované tretími stranami, nad ktorými
spoločnosť SONY nemá žiadnu kontrolu. POUŽITIE SLUŽIEB SÚVISIACICH S OBSAHOM
SI VYŽADUJE PRIPOJENIE K INTERNETU. SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM MÔŽU BYŤ
KEDYKOĽVEK PRERUŠENÉ.

MOŽNOSTI PRIPOJENIA K INTERNETU A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prístup k určitým funkciám SOFTVÉRU si
môže vyžadovať pripojenie k internetu, za ktoré ste zodpovední iba vy. Okrem toho
ste výhradne zodpovední za platby akýchkoľvek poplatkov súvisiacich s pripojením
k internetu hradené tretím stranám vrátane, ale nie výhradne, poplatkov poskytovateľovi
internetových služieb a poplatkov za čas vysielania. Prevádzka SOFTVÉRU môže byť
obmedzená v závislosti od kapacity, šírky pásma alebo technických obmedzení vášho
pripojenia k internetu a služieb. Za poskytovanie, kvalitu a zabezpečenie týchto možností
pripojenia k internetu je výhradne zodpovedná tretia strana poskytujúca tieto služby.

EXPORTOVANIE A ĎALŠIE PREDPISY
Súhlasíte s tým, že budete konať v súlade so všetkými príslušnými exportnými
a reexportnými obmedzeniami a predpismi v oblasti alebo krajine, v ktorej sídlite,
a nebudete prenášať ani schvaľovať prenos SOFTVÉRU do krajín, v ktorých je zakázaný,
ani inak porušovať žiadne z týchto obmedzení či predpisov.

VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTVÉR nie je odolný voči chybám a nie je navrhnutý, vyrobený ani určený
na používanie alebo predaj ako ovládací prostriedok online v nebezpečnom prostredí,
v ktorom sa vyžaduje bezchybný výkon, napríklad pri prevádzke nukleárnych zariadení,
v systémoch leteckej navigácie, komunikácie alebo riadenia leteckej dopravy,
v zariadeniach na priamu podporu životných funkcií alebo v zbraňových systémoch,
kde by zlyhanie SOFTVÉRU mohlo viesť k smrti, ublíženiu na zdraví alebo vážnym
fyzickým škodám či škodám na životnom prostredí („VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY“).
Spoločnosť SONY, každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN a každá z ich
príslušných pobočiek sa výslovne vzdávajú akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej
záruky, povinnosti či záväzku vhodnosti pre VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY.

VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

PLATNÉ ZÁKONY A PRÁVNY PORIADOK

SPOLOČNOSŤ SONY A ŽIADNY Z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN (na účely
tejto časti budú spoločnosť SONY a každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN
súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“) NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, TÝCH,
KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ ZALOŽENÉ NA PORUŠENÍ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ
ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, PORUŠENÍ ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI, PRESNE VYMEDZENEJ
ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII. V KAŽDOM PRÍPADE BUDE
ICH JEDNOTLIVÁ A SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ PODĽA AKÉHOKOĽVEK USTANOVENIA
TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA TOTO
ZARIADENIE. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO
OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA VYLÚČENIA ALEBO
OBMEDZENIA UVEDENÉ VYŠŠIE NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovarov sa na túto ZMLUVU
nevzťahuje. Táto ZMLUVA sa bude riadiť zákonmi Japonska bez ohľadu na akýkoľvek
konflikt zákonných ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto ZMLUVY bude
podliehať právomoci okresného súdu v Tokiu v Japonsku a zúčastnené strany
týmto vyjadrujú súhlas s právomocou a príslušnosťou týchto súdov.

SÚHLAS S POUŽÍVANÍM INÝCH AKO OSOBNÝCH ÚDAJOV,
LOKALIZAČNÝCH ÚDAJOV, ÚDAJOV ZABEZPEČENIA
Súhlasíte s tým, že spoločnosť SONY a jej pobočky, partnerské spoločnosti a zástupcovia
môžu čítať, zhromažďovať, prenášať, spracúvať a ukladať určité údaje získané pomocou
SOFTVÉRU vrátane, ale nie výhradne, údajov o (i) SOFTVÉRI a (ii) softvérových aplikáciách,
obsahoch a periférnych zariadeniach, ktoré komunikujú s vaším ZARIADENÍM
a so SOFTVÉROM („Údaje“). Údaje zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: (1) jedinečné
identifikátory týkajúce sa vášho ZARIADENIA a jeho komponentov, (2) výkon ZARIADENIA,
SOFTVÉRU a ich komponentov, (3) konfiguráciu vášho ZARIADENIA, SOFTVÉRU
a softvérových aplikácií, obsah a periférne zariadenia, ktoré komunikujú so ZARIADENÍM
a SOFTVÉROM, (4) použitie a frekvenciu použitia funkcií (x) SOFTVÉRU a (y) softvérových
aplikácií, obsahov a periférnych zariadení, ktoré komunikujú so SOFTVÉROM
a (5) lokalizačné údaje, ako je uvedené nižšie. Spoločnosť SONY a jej pobočky,
partnerské spoločnosti a zástupcovia môžu používať a zverejňovať Údaje podliehajúce
príslušným zákonom na zdokonalenie svojich produktov a služieb alebo na poskytovanie
produktov a služieb pre vás. Také použitie zahŕňa, ale nie je obmedzené na: (a) správu
funkcií SOFTVÉRU, (b) zlepšovanie, údržbu, aktualizáciu alebo inováciu SOFTVÉRU,
(c) zlepšovanie, rozvíjanie a posilňovanie súčasných a budúcich produktov a služieb
spoločnosti SONY a ďalších strán, (d) poskytovanie informácií o produktoch a službách
ponúkaných spoločnosťou SONY a ďalšími stranami pre vás, (e) vytvorenie súladu
s platnými zákonmi a predpismi a (f) v ponúkanom rozsahu poskytovanie služieb
podľa miesta od spoločnosti SONY a iných strán pre vás, ako je uvedené nižšie.
Okrem toho si spoločnosť SONY ponecháva právo použiť tieto Údaje na svoju ochranu
a ochranu tretích strán pred nezákonným, trestným alebo škodlivým správaním.
Niektoré služby dostupné prostredníctvom tohto SOFTVÉRU môžu závisieť
od lokalizačných údajov vrátane, ale nie výhradne, geografickej polohy ZARIADENIA.
Beriete na vedomie, že na účely poskytovania týchto služieb môže spoločnosť SONY,
DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN alebo ich partneri zhromažďovať, archivovať,
spracúvať a používať tieto lokalizačné údaje a že tieto služby sú upravené zásadami
ochrany osobných údajov spoločnosti SONY alebo týchto tretích strán. Používaním
ktorejkoľvek z týchto služieb vyjadrujete súhlas s tým, že ste si prečítali zásady
ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na tieto služby, a súhlas s týmito aktivitami.
Spoločnosť SONY, jej pobočky, partnerské spoločnosti a zástupcovia nebudú zámerne
používať Údaje na osobnú identifikáciu majiteľa či používateľa SOFTVÉRU bez vášho
vedomia či súhlasu. Použitie Údajov bude v súlade so zásadami ochrany osobných
údajov spoločnosti SONY alebo týchto tretích strán. Aktuálne zásady ochrany osobných
údajov spoločnosti SONY získate prostredníctvom príslušnej kontaktnej adresy pre danú
oblasť alebo krajinu.

Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate na svoje vlastné riziko a že ste za použitie
SOFTVÉRU zodpovední. SOFTVÉR sa poskytuje „TAK, AKO JE“, bez záruky, povinnosti
či záväzku akéhokoľvek druhu.

Zásady ochrany osobných údajov týkajúcich sa osobnej identifikácie a ďalšie informácie,
ktoré poskytujete pri používaní alebo prístupe k softvéru či službám tretích strán, získate
od príslušných tretích strán.

SPOLOČNOSŤ SONY A DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN (na účely tejto časti budú
spoločnosť SONY a každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN súhrnne nazývaní
„spoločnosť SONY“) VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ
ZÁRUKY, POVINNOSTI ALEBO ZÁVÄZKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH
ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV A VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY SA NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE
VYHLÁSENIA, (A) ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V SOFTVÉRI BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY
ALEBO ŽE BUDÚ AKTUALIZOVANÉ, (B) ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE SPRÁVNA
ALEBO BEZCHYBNÁ ALEBO ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ, (C) ŽE SOFTVÉR
NEPOŠKODÍ ŽIADNY INÝ SOFTVÉR, HARDVÉR ČI ÚDAJE, (D) ŽE ŽIADNY SOFTVÉR, SLUŽBY
SIETE (VRÁTANE INTERNETU) ALEBO PRODUKTY (INÉ AKO SOFTVÉR), OD KTORÝCH ZÁVISÍ
VÝKON SOFTVÉRU, BUDÚ NAĎALEJ DOSTUPNÉ, NEPRERUŠOVANÉ ČI NEZMENENÉ, ANI
(E) VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA SOFTVÉRU
SPOLOČNOSTI, POKIAĽ IDE O JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INÉ
VLASTNOSTI.

Údaje môžu byť spracovávané, ukladané alebo prenášané do spoločnosti SONY,
jej pobočiek alebo k zástupcom nachádzajúcim sa v krajinách mimo vašej krajiny
pobytu. Zákony o ochrane osobných údajov a informácií v niektorých krajinách nemusia
poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako zákony vo vašej krajine pobytu a môžete mať
menej právnych nárokov v súvislosti s Údajmi spracovávanými a uloženými v nich alebo
do nich prenesených. Spoločnosť SONY uplatní primerané úsilie, aby podnikla príslušné
technické a organizačné kroky na zabránenie neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu
Údajov, ale nezaručuje sa, že odstráni riziko zneužitia týchto Údajov.

ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO RADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU
SONY ALEBO OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ
ZÁRUKU, POVINNOSŤ ANI ZÁVÄZOK ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ ROZSAH
TEJTO ZÁRUKY. AK BY SA SOFTVÉR PREUKÁZAL AKO CHYBNÝ, PREBERIETE VŠETKY
NÁKLADY POTREBNÉ NA JEHO ÚDRŽBU, OPRAVU ČI KOREKCIU. NIEKTORÉ PRÁVNE
PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, PRETO SA TIETO
VYLÚČENIA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

FUNKCIA AUTOMATICKEJ AKTUALIZÁCIE
Spoločnosť SONY alebo DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN môžu automaticky
aktualizovať alebo inak upraviť SOFTVÉR vrátane, ale nie výhradne, na účely zdokonalenia
funkcií zabezpečenia, nápravy chýb a vylepšenia funkcií, kým bude toto ZARIADENIE
komunikovať so servermi spoločnosti SONY alebo tretích strán, prípadne inak. Tieto
aktualizácie alebo zmeny môžu vymazať alebo zmeniť charakter funkcií alebo iné aspekty
SOFTVÉRU vrátane, ale nie výhradne, funkcií, na ktoré sa spoliehate. Beriete na vedomie
a súhlasíte s tým, že k týmto aktivitám môže dôjsť na základe výhradného uváženia
spoločnosti SONY a že spoločnosť SONY môže podmieniť ďalšie použitie SOFTVÉRU
úplnou inštaláciou alebo prijatím takejto aktualizácie alebo zmeny. Všetky aktualizácie
alebo zmeny sa na účely tejto ZMLUVY musia považovať za SOFTVÉR a budú tvoriť jeho
súčasť. Prijatím tejto ZMLUVY vyjadrujete súhlas s týmito aktualizáciami alebo zmenami.

CELÁ ZMLUVA, ZRIEKNUTIE SA PRÁVA, ODDELITEĽNOSŤ
Táto ZMLUVA a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti SONY, oboje v znení
neskorších úprav a zmien, spolu tvoria celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou SONY
vzhľadom na SOFTVÉR. Ak si spoločnosť SONY neuplatní alebo nevynúti akékoľvek
právo alebo ustanovenie tejto ZMLUVY, neznamená to, že sa vzdáva takéhoto práva
alebo ustanovenia. Ak je ktorákoľvek časť tejto ZMLUVY neplatná, nezákonná alebo
nevynútiteľná, toto ustanovenie bude vymáhané do maximálnej povolenej miery tak,
aby sa zachoval zámer tejto ZMLUVY, a úplná platnosť a účinnosť ďalších častí ostane
zachovaná.

OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PODĽA EKVITY
Bez ohľadu na ustanovenia tejto ZMLUVY o opaku súhlasíte s tým, že akékoľvek
porušenie alebo nesúlad s touto ZMLUVOU z vašej strany môže spôsobiť nenapraviteľné
škody spoločnosti SONY, pre ktoré by peňažné náhrady škôd neboli primerané,
a súhlasíte s tým, aby spoločnosť SONY získala akúkoľvek nápravu na základe súdneho
príkazu alebo ekvity, ktorú spoločnosť SONY považuje za potrebnú alebo vhodnú
za daných okolností. Spoločnosť SONY môže tiež podniknúť všetky právne a technické
nápravné prostriedky, aby zabránila porušovaniu tejto ZMLUVY, a na jej vymáhanie
vrátane, ale nie výhradne, toho, že pre vás okamžite ukončí používanie SOFTVÉRU,
ak bude na základe vlastného uváženia presvedčená, že porušujete alebo máte v úmysle
porušiť túto ZMLUVU. Tieto opravné prostriedky predstavujú dodatok k akýmkoľvek
ďalším opravným prostriedkom, ktoré môže spoločnosť SONY mať na základe zákona,
ekvity alebo zmluvy.

VYPOVEDANIE
Bez záväzkov voči ostatným svojim právam môže spoločnosť SONY vypovedať túto
ZMLUVU, ak nedodržíte ktorékoľvek z jej ustanovení. V prípade vypovedania musíte:
(i) ukončiť používanie SOFTVÉRU a zlikvidovať jeho kópie, (ii) splniť požiadavky v časti
nižšie s názvom Vaše povinnosti súvisiace s kontom.

ZMENA
SPOLOČNOSŤ SONY SI VYHRADZUJE PRÁVO ZMENIŤ KTORÉKOĽVEK Z USTANOVENÍ TEJTO
ZMLUVY NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA UVEREJNENÍM OZNÁMENIA NA WEBOVEJ
STRÁNKE URČENEJ SPOLOČNOSŤOU SONY, UPOZORNENÍM PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU
NA E-MAILOVÚ ADRESU, KTORÚ STE UVIEDLI, POSKYTNUTÍM OZNÁMENIA V RÁMCI
PROCESU NADOBÚDANIA INOVÁCIÍ ALEBO AKTUALIZÁCIÍ ALEBO AKOUKOĽVEK INOU
PRÁVNE ROZPOZNATEĽNOU FORMOU OZNÁMENIA. Ak so zmenou nesúhlasíte, ihneď sa
obráťte na spoločnosť SONY so žiadosťou o ďalšie pokyny. Ak budete SOFTVÉR po dni
účinnosti takéhoto oznámenia ďalej používať, bude sa to považovať za vyjadrenie súhlasu
byť viazaní touto zmenou.

OPRÁVNENÉ OSOBY TRETÍCH STRÁN
Každý DODÁVATEĽ V POZÍCII TRETEJ STRANY je výslovnou určenou oprávnenou osobou
tretej strany a bude mať právo uplatňovať ktorékoľvek ustanovenie tejto ZMLUVY
v súvislosti so SOFTVÉROM tejto strany.

VAŠE POVINNOSTI SÚVISIACE S KONTOM
Ak ZARIADENIE vrátite na miesto jeho kúpy, predáte alebo ho inak prenesiete, ako
aj v prípade vypovedania tejto ZMLUVY, ste povinní a musíte vymazať všetky kontá
vytvorené v ZARIADENÍ alebo prístupné pomocou tohto ZARIADENIA. Iba vy ste
zodpovední za zachovanie dôvernosti akýchkoľvek kont, ktoré máte u spoločnosti SONY
alebo u tretích strán, a všetkých používateľských mien a hesiel súvisiacich s VAŠÍM
POUŽÍVANÍM ZARIADENIA.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto ZMLUVY, obráťte sa na spoločnosť SONY
písomne na príslušnej kontaktnej adrese pre danú oblasť alebo krajinu.
Copyright © 2012 Sony Corporation.

