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Informace pro koncové uživatele vozidel 

 
Úvodní ustanovení 

 

Účelem tohoto dokumentu je seznámit koncové uživatele vozidel vybavených Produktem 

Poskytovatele s relevantními ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele.  

 
1. DEFINICE POJMŮ 

(A) Poskytovatel: společnost Xmarton s.r.o., IČO: 046 66 984, se sídlem Paříkova 910/11a, Vysočany, 

190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 251762; 

(B) Zákazník: osoba, která je vlastníkem automobilu a uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem; 

(C) Uživatel: osoba, které Zákazník udělil oprávnění užívat jeho automobil, ve kterém je nainstalovaný 

Produkt; 

(D) Služby: služby poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi a Uživatelům, které prostřednictvím 

mobilní aplikace umožňují Zákazníkovi a Uživatelům ovládat některé funkce automobilu na dálku 

a mít přehled o některých jeho parametrech; 

(E) Produkt: služby a hardware dodávané Poskytovatelem; 

(F) Všeobecné obchodní podmínky: všeobecné obchodní podmínky, které jsou součástí smlouvy 

mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. 

 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. V rámci mobilní aplikace poskytované Poskytovatelem v rámci Služeb je umožněno Zákazníkovi 

a Uživatelům vytvořit si svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“) na základě, kterého 

může Zákazník či Uživatel sledovat některé parametry automobilu, ovládat některé funkce 

automobilu či sledovat údaje o vykonaných jízdách. 

2.2. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník a Uživatel 

je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého 

Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. 

V případě, že Zákazník či Uživatel umožní třetím osobám přístup do svého Uživatelského účtu, 

tak Poskytovatel není odpovědný za škodu, která tím Zákazníkovi či Uživateli nebo jiným osobám 

vznikne. 

2.3. Zákazník a Uživatel berou na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to 

zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 

Poskytovatele, resp. nezbytnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

 

3. DALŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ K POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB 

3.1. Zákazník může umožnit užívání automobilu a používání Služeb dalším osobám – Uživatelům. 
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3.2. Uživatelé si musí stáhnout mobilní aplikaci Poskytovatele, aby mohli Služby používat a vytvořit 

si svůj Uživatelský účet. Při registraci Uživatelského účtu musí Uživatelé vyplnit přihlašovací 

heslo, které si stanoví sami a dále musí projevit souhlas se zpracováním jejich osobních údajů 

nezbytných k používání Služeb.  

3.3. Zákazník souhlasí s tím, že Uživatelé mohou používat Služby a že budou mít přístup k přehledu o 

některých parametrech automobilu zobrazených v Uživatelském účtu. 

3.4. Poskytovatel ukončí poskytování Služeb Uživateli, pokud dojde k ukončení Smlouvy mezi 

Poskytovatelem a Zákazníkem nebo pokud Zákazník odvolá svůj souhlas udělený Uživateli k 

užívání automobilu a Produktu nebo Služeb anebo pokud Uživatel porušuje své povinnosti 

vyplývající z Všeobecných obchodních podmínek. 

 

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Uživatelé berou na vědomí, že Poskytovatel je zpracovatelem osobních údajů, který zpracovává 

osobní údaje na základě a dle pokynů Zákazníka, jenž je správcem osobních údajů. 

4.2. Poskytovatel zpracovává zejména osobní údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, 

doručovací adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, IČ, DIČ a údaje o automobilu Zákazníka 

(rok výroby, značka a typ vozu, VIN, RZ) (dále jako „Osobní údaje“). 

4.3. Poskytovatel může dále zpracovávat i jiné osobní údaje, jejichž poskytnutí je dobrovolné např. 

fotografie Zákazníka, Uživatele a automobilu, a to za účelem vytvoření avatara automobilu 

v uživatelském účtu.  

4.4. Veškeré informace o zpracování osobních údajů, účelech a podmínek zpracování poskytne 

Uživatelům Zákazník. 

4.5. Uživatel bere na vědomí, že v případě poskytnutí svého automobilu k užívání třetí osobě, budou 

i nadále Poskytovatelem zpracovávány údaje týkající se automobilu (zejména údaje o jeho 

poloze, stavu a identifikaci). Uživatel je povinen o této skutečnosti informovat tyto třetí osoby. 

 

 

5. KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE 

5.1. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou: 

(A) adresa:  Xmarton s.r.o. 

Paříkova 910/11a 

190 00 Praha 9 - Vysočany  

(B) emailová adresa: info@xmarton.com 

(C) telefonní číslo: +420 277 001 205  

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Úplné znění Všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele je dostupné na 

www.xmarton.com 

6.2. Všeobecné obchodní podmínky nemají vliv na práva a povinnosti vzniklé mezi Zákazníkem a 

Uživatelem. 

6.3. Uživatelé berou na vědomí, že v případě potřeby poskytnou Poskytovateli veškerou součinnost 

za účelem zachování, obnovení či inovace Produktu či Služeb. 
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6.4. Uživatelé berou na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky 

jednostranně měnit či doplňovat. 


