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Podmienky používania aplikácie Hoffmann Connected Tools Windows 
App 
 
1. Rozsah pôsobnosti 
Nasledujúce podmienky používania sa vzťahujú na používanie softvéru  aplikácie Hoffmann Connected 
Tools Windows App od spoločnosti Hoffmann Engineering Services GmbH (ďalej len „my“ a/alebo „Hoffmann“). 
Zakúpením softvéru súhlasíte s prísnym dodržiavaním podmienok používania.  

 
2. Autorské práva a práva duševného vlastníctva 
Softvér, ktorý dodáva Hoffmann, je chránený autorskými právami . Všetky práva duševného vlastníctva v softvéri, ako 
aj v iných údajoch poskytnutých v rámci prípravy a plnenia zmluvy sú vyhradené výlučne pre Hoffmann .  

 
3. Poskytovanie softvéru, používateľskej licencie a užívacích práv  
Softvér vám sprístupní Hoffmann na webovej stránke na prevzatie. Hoffmann vám poskytuje účtovateľnú licenciu na 
používanie softvéru prostredníctvom hardvérového kľúča USB.  
Po zaplatení nákupnej ceny získate  práva na používanie softvéru opísaného v súlade s nasledujúcimi 
nariadeniami (ďalej len "licencia"). Softvér vám poskytuje Hoffmann výlučne na základe týchto podmienok používania. 
 Pri kúpe hardvérového kľúča USB vám poskytujeme nevýhradnú, neprenosnú licenciu na používanie tohto softvéru. 
Predovšetkým sa neudeľuje žiadne právo na kopírovanie a/alebo distribúciu licencie.  
Zakúpenie platnej licencie vás oprávňuje používať softvér v priestoroch vášho servera. 
Používanie softvéru sa neobmedzuje na určitý počet systémov. Máte právo používať softvér sami a vašimi 
zamestnancami na vaše obchodné aktivity. 
Softvér sa nesmie prenajímať, požičať ani prenajať. Okrem toho nie je možné vykonať žiadne zmeny 
tohto softvéru. Softvér sa nemusí vyvíjať ani prekladať. Časti programu sa nesmú zo softvéru odstrániť.  Taktiež je 
zakázané poskytovať tretím stranám prístupové ID, heslá a licenčné kľúče pre softvér alebo jeho používanie.  
 
 Vašou povinnosťou je zabezpečiť splnenie systémových požiadaviek (Windows 10 alebo novší, voľný priečinok USB, 
.NET Framework 4.8 alebo novší) na používanie softvéru.  
 
   Najnovšie aktualizácie softvéru si môžete prevziať z našej webovej lokality. Musíte sa informovať o dostupnosti 
nových aktualizácií. 
 
 
4. Neoprávnené použitie  
Tento softvér nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý je nezákonný a/alebo je v rozpore s osvedčenými 
postupmi. 

 
5. Zrieknutie sa záruky 
Nezaručujeme správne fungovanie softvéru. Softvér je skôr sprístupnený, pretože je dostupný a jeho používanie je na 
vlastné riziko. V tejto súvislosti nezaručujeme, že softvér bude fungovať bez chyby, nebude obsahovať vírusy a že 
činnosti vykonávané softvérom nebudú obsahovať chyby.  

 
6. Zodpovednosť 
Nebudeme zodpovední za poškodenie softvéru, hardvéru alebo finančných škôd vyplývajúcich z používania softvéru, 
pokiaľ to nie je spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním Hoffmanna, jeho zástupcov 
alebo právnych zástupcov. Zodpovednosť je definovaná v všeobecných podmienkach Hoffmanna. V opačnom 
prípade nebudeme zodpovední za žiadny obsah, ktorý ste zadali, uchovávali, vytvorili alebo uložili do aplikácie ani z 
nej 

 
7. Ochrana osobných údajov 
 Platí naše všeobecné vyhlásenie o ochrane údajov. 
 
8. Rozhodné právo a jurisdikcia 
Tieto podmienky používania sa riadia a interpretujú v súlade s nemeckým právom. Všetky spory týkajúce sa týchto 
podmienok použitia sú výlučnou právomocou súdov v Nemecku. 

https://hoffmann.sharepoint.com/sites/PE210018/0300_Engineering/0100_complete/0300_documentation/Nutzungsbedingungen/ho7.eu/win-app-hct
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/company/datenschutz

