LICENČNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SLUŽBY AG TRACKER
Licenční smlouva a smlouva o užívání vstupuje v platnost odsouhlasením v aplikaci AG tracker nebo zaplacením
faktury za službu AG tracker. Smlouva o užívání a licenční smlouva jsou přístupné po přihlášení do aplikace AG
tracker. Smlouva a licenční smlouva jsou zaslány vždy s první fakturou na mailovou adresu Uživatele.

DEFINICE POJMŮ
UŽIVATEL
Za uživatele služby se považuje fyzická nebo právnická osoba, která službu objednala a které byl zřízen přístup
k službě AG Tracker.

SLUŽBA AG TRACKER
Služba AG Tracker (dále jen Služba) zajišťuje sledování pohybu vozidel, zemědělské techniky, strojů a osobních
vozidel (dále jen Stroj) pomocí GPS zařízení, případně umožňuje sběr dalších technických a provozních údajů.
Tyto údaje jsou umísťovány v cloudu, analyzovány a vyhodnoceny pro potřeby uživatele. Služba obsahuje tedy
tyto části: sběr dat, přenos dat pomocí vhodné technologie (mobilní data, WiFi apod.) do cloudu, analýzu a
vyhodnocení těchto dat.

JEDNOTKA PŘEDPLATNÉHO
Jednotkou předplatného je GPS jednotka/měsíc nebo mobil/měsíc, dále jen Jednotka. Tj. jedna jednotka je
využívání Služby pro sledování techniky pomocí GPS zařízení na měsíc nebo využívání služby pro jeden mobil
s GPS pro jeden měsíc. Případně při napojení na monitoring třetí strany jeden Stroj a na jeden měsíc.

DATOVÉ PŘENOSY A TARIF AG TRACKER.
Služba AG Tracker používá datové přenosy mobilního operátora. Tyto datové přenosy zajišťuje mobilní operátor,
se kterým (nebo jeho zástupcem) uzavřela společnost AG info s.r.o. smlouvu.
Za „Tarif AG Tracker“ se považuje tarif mobilního operátora platný pro Českou republiku a pro země Evropské
unie, pokud je shodný. Pokud není shodný, pak pouze tarif pro Českou republiku.

DVOULETÝ CYKLUS UŽÍVÁNÍ SLUŽBY AG TRACKER S DATOVÝMI PŘENOSY – SIM KARTA
Pro každé vozidlo, které využívá datové přenosy pomoci mobilních dat, tj. vybavené SIM kartou platí dvouletý
cyklus trvání smlouvy o užívání. Během tohoto dvouletého období lze vozidlu vyřadit ze systému pouze a jen za
níže uvedených podmínek.

LICENČNÍ PODMÍNKY
UŽIVATEL VYUŽÍVÁNÍM SLUŽBY PŘISTUPUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ LICENČNÍ PODMÍNKY, TJ. PŘISTUPUJE
NA TUTO LICENČNÍ SMLOUVU.

Právo užívání služby AG Tracker
Právo užívání služby vzniká řádným zakoupením. Při nezaplacení v řádné době právo užívání služby zaniká.
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POČET STROJŮ ZAŘAZENÝCH DO SLUŽBY AG TRACKER A DOBA TRVÁNÍ SLUŽBY
Počet Techniky zařazených do Služby a délka doby užívání Služby je dána předplatným. Jednotkou předplatného
je stroj/měsíc.

NÁVAZNOST NA SOFTWARE A JINÉ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN, ODSTOUPENÍ OD SLUŽBY
Služba využívá software a řešení třetích stran. Jedná se o mapové služby, služby portálu farmáře, služby pro sběr
a přenos dat, cloudové služby apod. Firma AG info, s.r.o. nemůže ručit za funkčnost a nepřetržitou dostupnost
těchto služeb. V případě ukončení funkčnosti nebo dlouhodobého výpadku služby třetí strany se AG info, s.r.o.
pokusí nahradit tuto nefunkční službu jiným poskytovatelem (pokud je toto technicky možné). V případě,
že se jedná o trvalý výpadek, který má vliv na podstatnou součást Služby, má uživatel právo na odstoupení
od Služby a navrácení části předplatného ve výši nezapočatých a neodebraných Jednotek.

VYUŽITÍ DATOVÝCH SLUŽEB MIMO ÚZEMÍ S „TARIFEM AG TRACKER“
Použití služby AG Tracker na území bez „Tarifu AG Tracker“ je zakázáno. V případě použití mimo území
s „tarifem AG Tracker“ je uživatel povinen uhradit plně rozdíl mezi tarifem území bez „tarifu AG Tracker“
a „tarifem AG Tracker“. V případě výjezdu do zahraničí je Uživatel povinen ověřit u AG info platnost tarifu pro
daný stát.

AUTORSKÉ PRÁVO
Software (včetně textů zabudovaných do programu, dodávaných datových souborů, nápovědy a metodik) je
majetkem firmy AG info, s.r.o. nebo jejich dodavatelů a je chráněn zákonem. Z toho vyplývá, že se software lze
zacházet jako se všemi ostatními materiály, které podléhají autorskému zákonu. Vzniklé datové soubory jsou
majetkem firmy AG info, s.r.o. a uživateli mohou být předány pouze na základě dohody.

PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ AG TRACKER
Uživatel si sám v software definuje osoby a jejich oprávnění. AG info, s.r.o. v tomto nenese žádnou odpovědnost.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLA GDPR
Služba shromažďuje údaje o pohybu vozidel. Osoby pověřené uživatelem pak ukládají prostřednictvím software
své přístupové údaje a hesla. Služba též vyžaduje uložení přístupových údajů ke službám třetích stran (portál
farmáře apod.). Povinností AG info, s.r,o, je provést taková opatření, aby tyto údaje byly maximálně chráněny
proti zneužití, a aby tato opatření byla v souladu s pravidly GDPR. Uživatel pak informuje zaměstnance a ostatní
dotčené osoby o využívání služby AG Tracker dle svých GDPR pravidel. U osobních vozidel Uživatel zodpovídá za
zveřejnění jízd v systému, tj. veškeré jízdy jsou považovány primárně za soukromé a „řidič“ vozidla zveřejňuje
příslušné jízdy jaké služební. K soukromým jízdám nemá jiná osoba přístup. U soukromých jízd jsou zveřejněny
pouze kilometry a spotřeba.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SLUŽBY AG TRACKER
Povinností firmy AG info, s.r.o. je, při zjištění závady software uživatelem, odstranění této závady. Záruka nelze
uplatnit, pokud závada byla způsobena nesprávným používáním, neoprávněným zásahem do datových
či programových souborů. Žádné další záruky výrobce ani distributor programu neuznávají. Uživatel je povinen
provést kontrolu výstupů předávaných třetí straně a případnou nesrovnalost reklamovat. V žádném případě
a ze žádného ustanovení této licence a užívání služby nevyplyne, že by odpovědnost výrobce a distributora
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přesahovala částku zaplacenou měsíční používání služby. Programové vybavení je licencováno ve stavu "tak
jak je" a jeho kvalita a výkonnost nebo vhodnost pro určitý účel musí být posouzena uživatelem, který také
přebírá v tomto ohledu veškerou zodpovědnost. Výrobce, autoři, distributoři ani dodavatelé nenesou
odpovědnost za následné škody (včetně a bez omezení, přímé a nepřímé škody na zdraví, ze ztrát zisku
z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoliv další ztráty).

ZMĚNA POČTU VOZIDEL – GPS JEDNOTEK
V případě ukončení sledování vozidla s GPS jednotkou má právo AG info, s.r.o. na úhradu za deaktivaci každé SIM
karty uživatelem dle platného ceníku (max. 100 Kč/SIM karta) a doplatek mobilního tarifu do konce dvouletého
cyklu. Uživatel může za úplatu, dle platného ceníku, kdykoliv rozšířit počet sledovaných vozidel.

UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ A ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY PRO SLUŽBY: AG TRACKER
MOBILNÍ APLIKACE, AG TRACKER WEBDISPEČINK/LOGBOOKIE
Smlouva se uzavírá na období v stanovené uživatelem a fakturované firmou AG info, s.r.o. Touto dobou je jeden
rok nebo stanovený počet měsíců. Po uplynutí této doby je platnost smlouvy automaticky prodloužena
zaplacením zálohové faktury uživatelem.

UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ A ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY PRO SLUŽBU AG TRACKER
MODUL GPS SE SIM KARTOU
Smlouva je platná vždy na období 2 let a to pro každý modul GPS zvlášť. Počátek smlouvy pro každé GPS zařízení
je den fakturace služby nebo zařazení do systému. Předplatné služby v dvouletém cyklu může být rozloženo do
více plateb (faktur). Uživatel může ukončit užívání a odstoupit od licenční smlouvy v průběhu dvouletého cyklu,
ale je povinen uhradit poplatky za přenos dat do konce dvouletého cyklu a deaktivační poplatek 100 Kč/SIM.
Poplatky za zbylé období fakturuje firma AG info, s.r.o. dle platného ceníku mobilního operátora. Z této
povinnosti se nemůže Uživatel, jakkoliv vyvázat.

UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ A ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY ZE STRANY AG INFO, S.R.O.
V případě nezaplacení Služby, nebo poplatků za přenos dat mimo území s tarifem „AG Tracker“, má AG info, s.r.o.
právo deaktivovat Službu. Toto nezprošťuje Odběratele úhrady za odebrané Služby a případné sankční poplatky.

SANKČNÍ POPLATEK
V případě nezaplacení objednané služby v řádném termínu vzniká AG info, s.r.o. nárok na sankční poplatek
0,04 % za každý den prodlení.

ZMĚNA LICENČNÍ SMLOUVY A SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ
Firma AG info, s.r.o si vymiňuje právo změny podmínek licenční smlouvy a smlouvy o užívání. O tomto vždy
informuje uživatele v aplikaci AG tracker. Změna těchto licenčních podmínek nemůže mít vliv na užívání software
a nemůže obsahovat doplatky za již předplacená období.
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Ing. Pavel Palas
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GPS JEDNOTKY
Záruční doba činí 24 měsíců od doby zavedení GPS do systému. Záruka pozbývá platnosti při porušení
ochranných prvků, při neoprávněném zásahu do jednotky GPS, při mechanickém poškození a při porušení
těchto podmínek :
Povolený rozsah vlhkosti pro provoz: 5–95% (bez kondenzace).
Povolené teplotní rozmezí pro provoz: -25 … +50 °C.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY IDENTIFIKAČNÍHO ČIPU PŘÍPOJNÉHO ZAŘÍZENÍ TYPU BLUETOOTH
Záruční doba činí 36 měsíců od doby zavedení čipu do systému. Záruka pozbývá platnosti při porušení nebo
poničení ochranného obalu a při porušení povoleného provozního teplotního rozmezí, které činí : -40 .. 85°C.

V Jičíně 25.9. 2019
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Upozornění: Správná činnost Bluetooth zařízení může být narušena použitím jiných Bluetooth zařízení
s nepřiměřeným výkonem. Nepoužívejte tady ve strojích Bluetooth zařízení od „neznámých výrobců“.
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