Licenční smlouva k firmwaru
Před prvním použitím Vašeho IQOS zařízení na nahřívání tabáku („Zařízení“) je Vaší povinností se
podrobně seznámit s tímto dokumentem a uživatelskou příručkou. Tato licenční smlouva k firmwaru
(„Smlouva“) se uzavírá mezi Vámi („Vy“ a příslušné zájmenné a slovesné tvary) a společností Philip
Morris ČR a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod
značkou B 627., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 28403, kontaktní adresa Karlovo náměstí 10,
Praha 2, 120 00, IČO: 14803534, DIČ: CZ 14803534 („PMI“) a upravuje Vaše používání firmwaru
(softwaru a pokynů zaznamenaných v paměti), který řídí zařízení („Firmware"). Práva k uplatňování
kterékoli z těchto podmínek nenáležejí žádné jiné osobě.
Pokud si stáhnete a nainstalujete Firmware nebo připojíte či jinak použijete Zařízení, vyjadřujete tak
Vaše seznámení se s podmínkami této Smlouvy, Vaše porozumění těmto podmínkám a Váš souhlas
s těmito podmínkami. Pokud s podmínkami této Smlouvy nesouhlasíte, Firmware nestahujte
a Zařízení nepoužívejte, přičemž zároveň Vám k Firmwaru nebudou udělena žádná práva.
TYTO PODMÍNKY
Licence. V souladu s podmínkami této Smlouvy Vám společnost PMI uděluje nevýhradní, nepřenosné
právo používat Firmware poskytovaný v Zařízení a jakékoli Vámi stažené aktualizované verze, a to
pouze na Zařízení jako jeho součást. Toto právo je vyhrazeno pouze pro domácí a soukromé použití.
Omezení. Nesmíte:
1.

kopírovat ani distribuovat, sublicencovat, prodávat, pronajímat, poskytovat do pronájmu
nebo jinak využívat (komerčně nebo bezplatně) ani převádět Firmware (samostatně nebo
jako součást Zařízení) na jakoukoli třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu
společnosti PMI;

2.

upravovat, adaptovat, měnit nebo překládat Firmware ani z něj vytvářet odvozená díla
(pokud to není povoleno právními předpisy);

3.

dekompilovat, rozkládat, zpětně analyzovat ani jinak odvozovat nebo se pokoušet odvodit
zdrojový kód Firmwaru (pokud to není povoleno právními předpisy); ani

4.

umožnit třetí straně, aby Vaším jménem prováděla cokoli z výše uvedeného.

Kdo je vlastníkem Firmwaru? Firmware a všechna práva duševního vlastnictví s ním spojená jsou
výlučným vlastnictvím společnosti PMI (nebo jejích poskytovatelů licence), s výjimkou případů, kdy
Firmware obsahuje software třetích stran, jak je uvedeno níže. Všechna práva k Firmwaru a týkající se
Firmwaru, která Vám nejsou výslovně udělena v této Smlouvě, si vyhrazuje společnost PMI.
Aktualizace Firmwaru. Společnost PMI si vyhrazuje právo Firmware dle svého výhradního uvážení
průběžně aktualizovat, včetně přidávání, změn nebo odebírání funkcí a prvků. Společnost PMI není
povinna poskytovat žádné aktualizace Firmwaru.
Software s otevřeným zdrojovým kódem. Berete na vědomí, že Firmware může obsahovat knihovny,
komponenty, utility a software s otevřeným zdrojovým kódem („Softwarové komponenty s otevřeným
zdrojovým kódem“). Další informace o příslušných Softwarových komponentách s otevřeným
zdrojovým kódem obsažených ve Firmwaru jsou uvedeny v příloze níže. Na poskytované Softwarové
komponenty s otevřeným zdrojovým kódem se vztahují licenční podmínky platné pro dané Softwarové
komponenty s otevřeným zdrojovým kódem („Licence k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem“),
viz podrobnosti v příloze níže. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami této Smlouvy a Licencí
k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem má (pouze) ve vztahu k dané Softwarové komponentě
s otevřeným zdrojovým kódem přednost Licence k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.
Omezení vývozu. Berete na vědomí, že na Firmware se mohou vztahovat příslušné dovozní
a vývozní předpisy, zejména ve Spojených státech a v zemích, ve kterých jednotlivé strany vykonávají
podnikatelskou činnost, mimo jiné zejména americký zákon o správě vývozu a předpisy pro správu
vývozu. Vaší povinností je veškeré tyto příslušné zákony a právní předpisy dodržovat.

Používání údajů. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost PMI může shromažďovat určité
technické, diagnostické a uživatelské údaje týkající se Zařízení, včetně údajů uvedených na adrese
https://www.pmiprivacy.com/.
Odmítnutí odpovědnosti. Firmware je poskytován „tak, jak je“, bez jakékoli záruky. Společnost PMI
se zříká veškerých záruk, ústních nebo písemných, výslovných, předpokládaných, vyplývajících
z průběhu obchodování nebo využívání obchodního styku nebo z právních předpisů. Vedle předchozí
věty se ve vztahu k dané Softwarové komponentě s otevřeným zdrojovým kódem použijí odmítnutí
odpovědnosti uvedená v příslušných Licencích k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem.
Vyloučení záruk. Veškeré další záruky, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro
konkrétní účel, vlastnického práva, neporušení práv duševního vlastnictví třetích stran a přesnosti,
jsou výslovně vyloučeny. Nemáte právo jménem společnosti PMI poskytnout ani předat žádné třetí
straně žádnou záruku ani žádné prohlášení a Vaší povinností je učinit veškerá opatření nezbytná
k zajištění, abyste Vy ani žádný z Vašich distributorů, zástupců nebo zaměstnanců jménem
společnosti PMI neposkytli ani nepředali žádnou záruku ani žádné prohlášení žádné třetí straně.
Zařízení jsou určena pouze pro domácí a soukromé použití. Společnost PMI vůči Vám nenese
žádnou odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, jakoukoli ztrátu podnikatelské činnosti či ztrátu příjmů,
jakékoli přerušení podnikatelské činnosti ani jakoukoli ztrátu obchodní příležitosti vyplývající
z Firmwaru či v souvislosti s Firmwarem nebo vyplývající z Vašeho používání Firmwaru či v souvislosti
s Vaším používáním Firmwaru.
Za co nese odpovědnost společnost PMI? Celková kumulativní odpovědnost společnosti PMI nebo
jejích dodavatelů vztahující se k Firmwaru v žádném případě nepřekročí kupní cenu Zařízení. Některé
jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za určité
náhodné nebo následné škody. V těchto případech se Vás výše uvedená vyloučení nemusejí týkat.
Společnost PMI nevylučuje ani neomezuje svou odpovědnost vůči Vám, pokud by to bylo
nezákonné. Součástí této odpovědnosti je odpovědnost za smrt nebo osobní újma osob v důsledku
nedbalosti, podvodu nebo porušení Vašich spotřebitelských práv ze strany společnosti PMI.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY
Pokud porušíte tuto Smlouvu, budou ukončena také Vaše práva k používání Firmwaru. Pokud
porušíte kteroukoli podmínku této Smlouvy, bude tato Smlouva automaticky ukončena. Po ukončení
této Smlouvy musíte přestat používat Firmware a zlikvidovat všechny Vámi držené kopie Firmwaru.
Společnost PMI Vás může požádat o písemný doklad o splnění Vašich povinnosti v tomto směru.
Společnost PMI je oprávněna tuto Smlouvu převést na jinou osobu. Společnost PMI je
oprávněna převést svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jinou organizaci. Pokud bude
společnost PMI zamýšlet tento krok, bude Vás o této skutečnosti informovat.
K převodu svých práv na jinou osobu je vyžadován souhlas společnosti PMI (s výjimkou
převodu naší záruky, což můžete provést kdykoli). Svá práva nebo povinnosti vyplývající z této
Smlouvy můžete převést na jinou osobu pouze na základě písemného souhlasu společnosti PMI.
Pokud jakýkoli soud rozhodne, že je část této Smlouvy nezákonná, zůstanou ostatní části
i nadále v platnosti. Každý z odstavců této Smlouvy působí samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo
příslušný orgán rozhodne, že je kterýkoli z těchto odstavců nezákonný, zůstanou ostatní odstavce
i nadále v plné platnosti a účinnosti.
Pokud se společnost PMI zpozdí s uplatněním ustanovení této Smlouvy, může tato ustanovení
uplatnit později. Pokud společnost PMI netrvá na Vašem okamžitém jednání dle této Smlouva nebo
pokud v souvislosti s porušením této Smlouvy ihned nepodnikne příslušné kroky proti Vám,
neznamená to, že Vaše povinnost k tomuto jednání zaniká, ani že by společnost PMI tyto kroky proti
Vám nemohla podniknout později. Například pokud neprovedete platbu a společnost PMI proti Vám
neuplatní sankce, ale bude Zařízení nadále poskytovat, může i přesto požadovat provedení platby
z Vaší strany později.
Které právní předpisy se vztahují na tuto Smlouvu a kde můžete podat návrh na zahájení
soudního řízení. Tato Smlouva se řídí právními předpisy jurisdikce, ve které je Zařízení v prodeji.
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Příloha
Software s otevřeným zdrojovým kódem
Shrnutí:
Komponenta

Licence

Autorská práva

CMSIS

BSD tříbodová

Copyright (c) 2009–2017 ARM Limited. Všechna práva
vyhrazena.

CMSIS Device

BSD tříbodová

ARM Limited – STMicroelectronics

STM32L0
HAL

BSD tříbodová

STMicroelectronics

Licence:
Komponenta: CMSIS
Copyright (c) 2009–2017 ARM Limited. Všechna práva vyhrazena.
Licence BSD tříbodová
Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny po
splnění těchto podmínek:
1. Redistribuce zdrojového kódu musejí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech,
tento seznam podmínek a níže uvedené odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musejí v dokumentaci a/nebo v jiných materiálech dodávaných
s distribucí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a níže
uvedené odmítnutí odpovědnosti.
3. Bez zvláštního předchozího písemného souhlasu není povoleno využívat jméno nositele autorských
práv ani jména jeho přispěvatelů k propagaci nebo komerční podpoře produktů odvozených od tohoto
softwaru.
TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK
JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL,
JSOU VYLOUČENY. NOSITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ,
EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ
NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, ÚDAJŮ ČI ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI), BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU A UPLATNĚNOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ ZE SMLOUVY,
NA ZÁKLADĚ PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO V DŮSLEDKU PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
(VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÉHO JEDNÁNÍ), KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT POUŽÍVÁNÍM
TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ ŠKODY.
Komponenta: CMSIS Device
Copyright ARM Limited – STMicroelectronics
Licence BSD tříbodová
Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny po
splnění těchto podmínek:
1. Redistribuce zdrojového kódu musejí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech,
tento seznam podmínek a níže uvedené odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musejí v dokumentaci a/nebo v jiných materiálech dodávaných
s distribucí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a níže
uvedené odmítnutí odpovědnosti.
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3. Bez zvláštního předchozího písemného souhlasu není povoleno využívat jméno nositele autorských
práv ani jména jeho přispěvatelů k propagaci nebo komerční podpoře produktů odvozených od tohoto
softwaru.
TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK
JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL,
JSOU VYLOUČENY. NOSITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ,
EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ
NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, ÚDAJŮ ČI ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI), BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU A UPLATNĚNOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ ZE SMLOUVY,
NA ZÁKLADĚ PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO V DŮSLEDKU PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
(VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÉHO JEDNÁNÍ), KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT POUŽÍVÁNÍM
TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ ŠKODY.
Komponenta: STM32L0 HAL
Copyright STMicroelectronics
Licence BSD tříbodová
Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny po
splnění těchto podmínek:
1. Redistribuce zdrojového kódu musejí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech,
tento seznam podmínek a níže uvedené odmítnutí odpovědnosti.
2. Redistribuce v binární formě musejí v dokumentaci a/nebo v jiných materiálech dodávaných
s distribucí obsahovat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a níže
uvedené odmítnutí odpovědnosti.
3. Bez zvláštního předchozího písemného souhlasu není povoleno využívat jméno nositele autorských
práv ani jména jeho přispěvatelů k propagaci nebo komerční podpoře produktů odvozených od tohoto
softwaru.
TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK
JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČEL,
JSOU VYLOUČENY. NOSITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI PŘISPĚVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ,
EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADY ZBOŽÍ
NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY POUŽITÍ, ÚDAJŮ ČI ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI), BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU A UPLATNĚNOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ ZE SMLOUVY,
NA ZÁKLADĚ PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO V DŮSLEDKU PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
(VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINÉHO JEDNÁNÍ), KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT POUŽÍVÁNÍM
TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ ŠKODY.
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