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Uživatelské podmínky pro bezplatné funkce aplikace Charge&Fuel 
App 

 

1. Oblast působnosti 
1.1. Tyto uživatelské podmínky platí pro bezplatné používání aplikace Charge&Fuel App. 
1.2. Ke sjednání těchto uživatelských podmínek dojde tak, že Vy („uživatel“) zadáte v App Store pokyn 

ke stažení aplikace Charge&Fuel App. V aplikaci Charge&Fuel App jsou tyto podmínky uživateli 
kdykoliv dostupné ve složce "Právní". 

1.3. Aplikace Charge&Fuel App je nabídkou od společnosti LogPay Transport Services GmbH, 
Schwalbacher Straße 72, 65760 Eschborn, Deutschland („LogPay“). 

1.4. Pokud jste s LogPay uzavřeli smlouvu pro Charge&Fuel Card a přihlásíte se Vaším uživatelským 
jménem, platí smlouva pro Charge&Fuel Card také za těchto uživatelských podmínek. 

2. Smluvní předmět 
2.1. S vyhledávačem stanice může uživatel bezplatně a bez přihlášení vyhledávat čerpací stanice a 

dobíjecí sloupky. Za tímto účelem poskytuje LogPay ve vyhledávači stanic informace o stanovišti 
(jako statická informace) a použití (např. dostupnost jako dynamická informace). 

2.2. Vyhledávač stanic je poskytován bez záruky pro dostupnost, aktuálnost, úplnost nebo správnost. 
Přesto společnost LogPay namátkově kontroluje aktuálnost informací a provádí kvalitativní kontroly 
takovým způsobem, aby mohla své služby neustále zlepšovat. 

2.3. Aktuálnost údajů závisí mimo jiné na dosahu příjmu a na vysílání rádiových stanic poskytovaných 
příslušným místem příjmu a může být ovlivněna atmosférickými podmínkami, topografickými 
podmínkami, polohou vozidla a také překážkami (např. mosty a budovami). 

2.4. Jestliže chcete používat funkce mobilního tankování nebo dobíjení, musíte s LogPay uzavřít 
smlouvu pro Charge&Fuel Card a přihlásit se svým uživatelským jménem. 

2.5. Uživatel nemá nárok na to, aby mu aplikace Charge&Fuel App poskytovala bezplatné funkce nebo 
funkce užívané bez přihlášení, např. vyhledávač stanic. LogPay je oprávněná takové funkce, např. 
vyhledávač stanic, kdykoliv změnit, zcela nebo zčásti odstranit, změnit nebo vyhledávač stanic či 
aplikaci Charge&Fuel App rozšířit o další funkce. 

2.6. Pokud uživatel poskytl LogPay osobní data, bude je LogPay zpracovávat výhradně, aby uživateli 
zpřístupnila funkce vyhledávače stanic, nebo aby vyhověla právním požadavkům, které jsou na 
LogPay kladeny. LogPay osobní data uživatele nezpracovává k žádnému jinému účelu. 

3. Záruka 
LogPay ručí pouze za úmysl a hrubou nedbalost a za škody z poškození života, fyzického těla a 
zdraví. 

4. Autorská práva, práva k databankám a další ochranná práva 
4.1. Veškerá práva k Aplikaci a všem jejím částem vlastní společnost LogPay a její poskytovatelé licencí. 

Jedná se zejména o práva k ochranným známkám, autorská práva a práva k databázím. 
4.2. Uživatel smí aplikaci Charge&Fuel App a informace, které se o aplikaci Charge&Fuel App zobrazují, 

používat výhradně za účelem vlastní potřeby získat informace o čerpacích stanicích a dobíjecích 
sloupcích. Především je zakázáno poskytnuté informace o aplikaci Charge&Fuel App používat k 
jiným účelům nebo je rozmnožovat, rozšiřovat či veřejně reprodukovat. 

5. Změny 
LogPay si vyhrazuje tyto uživatelské podmínky kdykoliv změnit. Změny budou uživateli oznámeny 
v přiměřené lhůtě. Pokud uživatel nebude se změnami souhlasit, nemůže bezplatné funkce 
Charge&Fuel App či funkce aplikace Charge&Fuel App používané bez přihlášení již dále používat. 
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6. Soudní příslušnost, rozhodné právo 
6.1. Pokud je Uživatel obchodníkem, veřejnoprávní právnickou osobou nebo veřejnoprávním zvláštním 

fondem, může společnost LogPay žalovat v místě své obecné soudní příslušnosti a tato společnost 
může být žalována pouze v tomto místě. Závazná právní ustanovení o výlučné soudní příslušnosti 
zůstávají tímto ustanovením nedotčena. 

6.2. Na tento obchodní vztah se vztahuje německé právo, pokud to není v rozporu se závaznými 
zákonnými předpisy. 

7. Salvátorská doložka 
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Podmínek použití byla neúčinná nebo neproveditelná, nemá 
to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neúčinná nebo nevymahatelná doložka se nahrazuje 
zákonnými ustanoveními. 


