Podmínky použití služby Autodesk App Store
Autodesk, Inc., společnost z Delaware se sídlem na adrese 111 McInnis Parkway, San Rafael,
California, a její pobočky (souhrnně „Autodesk“) tvoří informace, produkty, programy,
aplikace, nástroje, zásuvné moduly, doplňky, knihovny, knihy, obsah, data, řešení, služby nebo
další materiály (souhrnně „Produkty“) dostupné na tento webové stránce Autodesk App Store
(„Web“), na kterou se vztahují následující smluvní podmínky a také podmínky používání
webové stránky Autodesk (souhrnně „Podmínky“).
Stažením, instalací, přístupem, kopírováním, nahráváním nebo jiným použitím Produktu chápete
a souhlasíte s tím, že: (a) navazujete přímý vztah s poskytovatelem nebo tvůrcem Produktu
(„Vydavatel“) na základě související licenční smlouvy koncového uživatele nebo jiné smlouvy
vztahující se na daný Produkt (obojí jako „Licenční smlouva“), nezávisle na vašem vztahu se
společností Autodesk na základě podmínek smluv nebo podmínek používání, kterými se řídí
vaše používání jiných obecně dostupných softwarových produktů a služeb společnosti Autodesk,
(b) vaše používání Produktu se řídí příslušnou Licenční smlouvou a nikoli podmínkami jakékoli
jiné smlouvy společnosti Autodesk nebo podmínkami použití řídícími používání jiných obecně
dostupných softwarových produktů a služeb společnosti Autodesk, (c) vaše osobní
údaje/informace (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa) budou zpřístupněny Vydavateli za
účely plnění a (d) na osobní údaje/informace shromážděné prostřednictvím Produktu se vztahují
zásady ochrany osobních údajů Vydavatele.
Společnost Autodesk si vyhrazuje právo čas od času tyto Podmínky změnit a o takových
změnách vás informovat zveřejněním revidované verze Podmínek na Webu nebo jinými
přiměřenými prostředky, které společnost Autodesk zvolí.
1. Web; Produkty. Web nabízí určité Produkty ke stažení. Web můžete používat k procházení,
hledání a stahování Produktů, které mají být používány v souvislosti s vašimi licencovanými
produkty nebo službami společnosti Autodesk.
2. Licenční ujednání. Používání Produktů se řídí podmínkami příslušné Licenční smlouvy.
Jakýkoli Produkt, který je doprovázen Licenční smlouvou nebo zahrnuje Licenční smlouvu,
nesmíte instalovat, spouštět ani používat, pokud jste s podmínkami dané Licenční smlouvy
nesouhlasili. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny místní zákony a nařízení týkající se
stahování, instalace a/nebo používání Produktů.
3. Produkty třetích stran. Řada z Produktů, které jsou k dispozici ke stažení na tomto Webu,
pochází od nezávislých vývojářů nebo poskytovatelů třetích stran („Vydavatelé třetích stran“)
a nikoli od společnosti Autodesk. Každý Vydavatel třetích stran je výhradně odpovědný za své
Produkty („Produkty třetích stran“), mimo jiné včetně (i) jakéhokoli a veškerého obsahu,
služeb nebo předplatných poskytovaných prostřednictvím Produktu třetích stran nebo
v souvislosti s ním, (ii) vývoje, instalace a používání takového Produktu třetích stran, (iii)
jakýchkoli a veškerých služeb údržby a podpory s ohledem na tento Produkt třetích stran, jak je
uvedeno v příslušné Licenční smlouvě nebo jak požaduje příslušný zákon, (iv) jakýchkoli
a veškerých záruk na takový Produkt třetích stran, ať už vyjádřených nebo naznačených

zákonem, do míry, která není účinně odmítnuta v příslušné Licenční smlouvě, nebo jiných
nároků, ztrát, závazků, škod, nákladů nebo výdajů, které lze připsat jakémukoli nedodržení
jakýchkoli záruk, (v) vyšetřování, obhajoby, vyrovnání a zproštění jakýchkoli závazků nebo
nároků podaných vámi nebo jakoukoli třetí stranou v souvislosti s Produktem třetí strany mimo
jiné včetně odpovědnosti výrobce za vadu produktu, zranění nebo smrt osob, nedodržení
příslušných zákonů, pravidel nebo nařízení a porušení nebo odcizení duševního vlastnictví nebo
jiných práv třetí strany a (vi) stanovení nákupní ceny, ověření všech plateb, inkasování a placení
všech příslušných daní a vracení peněz zpět. Chcete-li získat informace o vracení peněz, vracení
zboží nebo zrušení objednávky, obraťte se přímo na Vydavatele třetích stran. Společnost
Autodesk si vyhrazuje právo (ale nebude mít žádnou povinnost) kontrolovat, revidovat, filtrovat,
měnit, odmítnout nebo odebrat jakékoli nebo všechny Produkty na Webu.
4. Platby. Některé Produkty vám mohou být poskytovány zdarma, zatímco jiné Produkty lze
zakoupit za poplatek. Souhlasíte, že nesete výhradní odpovědnost za všechny poplatky
související s nákupy, které na Webu učiníte. Pokud chcete Produkt zakoupit, můžeme vám pro
ulehčení poskytnout na Webu odkaz na zpracovatele platby, který vaší platbu za tento Produkt
zpracuje („Zpracovatel platby“). Nezapomeňte, že Zpracovatel platby je třetí strana a že
používání webové stránky Zpracovatele platby a souvisejících služeb se řídí smluvními
podmínkami Zpracovatele platby, nikoli těmito Podmínkami, a společnost Autodesk nenese
odpovědnost za smluvní podmínky Zpracovatele platby. Před uskutečněním jakýchkoli nákupů
doporučujeme, abyste si přečetli smluvní podmínky Zpracovatele platby. Souhlasíte s tím, že si
společnost Autodesk vyhrazuje právo přidat nebo odebrat metody zpracování platby na základě
svého vlastního rozhodnutí a bez předchozího upozornění.
5. Zřeknutí se a zproštění. Společnost Autodesk nese odpovědnost pouze za poskytování
přístupu k Webu a zpřístupnění Produktů prostřednictvím Webu dle podmínek příslušné
Licenční smlouvy. Společnost Autodesk neponese žádnou odpovědnost v souvislosti
s Vydavateli třetích stran a/nebo Produkty třetích stran a do maximální možné míry dovolené
příslušným zákonem tímto zprošťujete společnost Autodesk a zříkáte se všech nároků vůči
společnosti Autodesk a/nebo jejích poboček a partnerů a všech jejich zaměstnanců, činitelů,
ředitelů, akcionářů, agentů a zástupců v souvislosti s jakoukoli odpovědností za nároky, škody
(přímé a následné), náklady a výdaje (včetně nákladů na vedení sporu a poplatky pro právní
zástupce) jakéhokoli druhu a povahy, které vzniknou v souvislosti s Vydavateli třetích stran
a/nebo Produkty třetích stran nebo z nich. POKUD JSTE OBYVATELI KALIFORNIE,
ZŘÍKÁTE SE SVÝCH PRÁV DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU STÁTU KALIFORNIE
§ 1542, KTERÝ UVÁDÍ, ŽE „OBECNÉ ZPROŠTĚNÍ SE NEROZŠIŘUJE NA NÁROKY,
O KTERÝCH VĚŘITEL NEVÍ NEBO NEPŘEDPOKLÁDÁ, ŽE EXISTUJÍ V JEHO
PROSPĚCH VE CHVÍLI USKUTEČNĚNÍ ZPROŠTĚNÍ, A KTERÉ – POKUD BY O NICH
VĚDĚL – BY VÝZNAMNĚ OVLIVNILY JEHO VYROVNÁNÍ S DLUŽNÍKEM“. Obyvatelé
jiných států a národností se podobně zříkají svých práv podle příslušných nebo obdobných
zákonů, předpisů nebo nařízení.
6. Omezení záruk. WEB A PRODUKTY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU
A JAKÉKOLI DALŠÍ INFORMACE, OBSAH, SOFTWARE, DOKUMENTY
A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY PUBLIKOVANÉ NA WEBU MOHOU OBSAHOVAT
TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI, CHYBY NEBO OPOMENUTÍ. ZDE UVEDENÉ

INFORMACE SE MOHOU PRAVIDELNĚ MĚNIT. AUTODESK A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ
POBOČKY, PARTNEŘI, DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCE MOHOU, ALE
NEJSOU POVINNI, KDYKOLI PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ NEBO ZMĚNY ZDE
POPSANÉHO WEBU, PRODUKTŮ DOSTUPNÝCH NA WEBU A JAKÝCHKOLI
DALŠÍCH INFORMACÍ, OBSAHU, SLUŽEB, SOFTWARU, PRODUKTŮ, DOKUMENTŮ
NEBO PROGRAMŮ.
7. Obecné. Tyto Podmínky obsahují celou smlouvu mezi vámi a společností Autodesk týkající
se Webu a nahrazují všechna předchozí nebo souběžná sdělení a návrhy, ať už elektronické,
ústní, nebo písemné, mezi vámi a společností Autodesk v souvislosti s Webem. Tímto
potvrzujete, že nemáte žádnou pravomoc ani oprávnění předpokládat nebo vytvářet jakoukoli
povinnost nebo odpovědnost jménem společnosti Autodesk. Nebudeme-li vymáhat jakékoli
ustanovení těchto Podmínek, nepředstavuje to zřeknutí se těchto nebo jakýchkoli jiných
ustanovení. Pokud bude zjištěno, že jakékoli z těchto ustanovení je nezákonné, neplatné nebo
z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto
Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Nesmíte
přiřadit, přenášet ani sublicencovat jakákoli a žádná svá práva ani závazky v rámci těchto
Podmínek bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Autodesk. Společnost
Autodesk neponese odpovědnost za nesplnění jakýchkoli závazků kvůli příčinám mimo její
kontrolu.

