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Podmienky používania bezplatných funkcií aplikácie Charge&Fuel 

 

1. Rozsah platnosti 
1.1. Tieto podmienky používania sa vzťahujú na bezplatné používanie aplikácie Charge&Fuel. 
1.2. Tieto podmienky používania vstúpia do platnosti, keď vy (ďalej len „používateľ“) v obchode App 

Store zadáte príkaz na sťahovanie aplikácie Charge&Fuel. V aplikácii Charge&Fuel ich má 
používateľ kedykoľvek k dispozícii v časti Právne informácie. 

1.3. Poskytovateľom aplikácie Charge&Fuel je spoločnosť LogPay Transport Services GmbH, Schwal-
bacher Straße 72, 65760 Eschborn, Nemecko (ďalej len „LogPay“). 

1.4. Ak ste so spoločnosťou LogPay uzavreli zmluvu o karte Charge&Fuel Card a prihlasujete sa sa 
pomocou svojho používateľského mena, okrem týchto podmienok používania platí aj zmluva o karte 
Charge&Fuel Card. 

2. Predmet zmluvy 
2.1. Pomocou vyhľadávača staníc môže používateľ bezplatne a bez prihlásenia vyhľadávať čerpacie a 

nabíjacie stanice. Na tento účel poskytuje spoločnosť LogPay vo vyhľadávači staníc informácie o 
lokalite (statické informácie) a informácie umožňujúce používanie (dynamické informácie, napríklad 
o dostupnosti). 

2.2. Vyhľadávač staníc sa poskytuje bez záruky dostupnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo správnosti. Bez 
ohľadu na to, spoločnosť LogPay náhodne kontroluje, či sú informácie aktuálne, a vykonáva skúšky 
kvality, aby neustále zlepšovala svoje služby. 

2.3. Aktuálnosť údajov závisí okrem iného od dosahu príjmu a prenosu rozhlasových staníc, ktoré 
poskytuje príslušná prijímacia stanica, a môže byť ovplyvnená atmosférickými podmienkami, topo-
grafickými podmienkami, polohou vozidla a prekážkami (napr. mosty a budovy). 

2.4. Ak chcete používať funkciu Mobile Fueling alebo Nabíjanie, je nutné uzavrieť so spoločnosťou Log-
Pay zmluvu o karte Charge&Fuel Card a prihlásiť sa pomocou mena používateľa. 

2.5. Používateľ nemôže uplatňovať nárok na to, aby aplikácia Charge&Fuel poskytovala bezplatné funk-
cie alebo funkcie použiteľné bez prihlásenia, napr. vyhľadávač staníc. Spoločnosť LogPay je 
oprávnená takéto funkcie, napr. vyhľadávač staníc, kedykoľvek zmeniť, úplne alebo čiastočne 
odstrániť, prípadne vyhľadávač staníc alebo aplikáciu Charge&Fuel rozšíriť o ďalšie funkcie. 

2.6. Ak používateľ spoločnosti LogPay poskytne osobné údaje, spoločnosť LogPay ich bude spracúvať 
výlučne s cieľom poskytovať používateľovi funkcie vyhľadávača staníc alebo plniť požiadavky 
právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť LogPay. Spoločnosť LogPay nespracúva o-
sobné údaje používateľa na žiadny iný účel. 

3. Zodpovednosť 
Spoločnosť LogPay zodpovedá len za úmysel a hrubú nedbanlivosť, ako aj za škody vyplývajúce 
z ujmy na živote, tele alebo zdraví. 

4. Autorské práva, práva na databázy a iné práva duševného vlastníctva 
4.1. Všetky práva k aplikácii a všetkým jej súčastiam patria spoločnosti LogPay a jej poskytovateľom 

licencií. Patria sem najmä práva na ochranné známky, autorské práva a práva na databázy. 
4.2. Používateľ smie aplikáciu Charge&Fuel, ako aj informácie, ktoré sa zobrazujú prostredníctvom ap-

likácie Charge&Fuel, používať výlučne na to, aby sa pre vlastnú potrebu informoval o čerpacích a 
nabíjacích staniciach. Zakazuje sa najmä používať informácie poskytované prostredníctvom ap-
likácie Charge&Fuel na iné účely alebo ich rozmnožovať, šíriť alebo zverejňovať. 

5. Zmeny 
Spoločnosť LogPay si vyhradzuje právo tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Zmeny 
budú používateľovi oznámené v primeranej lehote. Ak používateľ so zmenami nebude súhlasiť, ne-
bude môcť ďalej používať funkcie aplikácie Charge&Fuel použiteľné bezplatne a bez prihlásenia. 



 
 

09/2021  2 

6. Súdna príslušnosť, rozhodné právo 
6.1. Ak je používateľom predajca, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny 

verejnoprávny fond, spoločnosť LogPay môže podať žalobu na svojom všeobecnom súde a možno 
ju žalovať iba na tomto súde. Povinné právne ustanovenia o výhradných všeobecných súdoch 
zostávajú týmto nariadením nedotknuté. 

6.2. Na obchodné vzťahy sa vzťahuje nemecké právo, pokiaľ to nie je v rozpore s kogentnými zákonnými 
predpismi. 

7. Obmedzene platná doložka 
Pokiaľ by jednotlivé doložky týchto podmienok použitia aplikácie boli neúčinné alebo nevykonateľné, 
nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neúčinná alebo nevykonateľná doložka je nahra-
dená zákonnými ustanoveniami. 


