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DOHODA O TECHNOLÓGII UPS 
Verzia UTA 10072022  

POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE ZMLUVNÉ PODMIENKY. ZAŠKRTNUTÍM POLÍČKA 

PRIJATIA ALEBO INÉHO INDIKÁTORA PRIJATIA SÚHLASÍTE SO ZÁVÄZNÝMI ZMLUVNÝMI 

PODMIENKAMI TEJTO DOHODY A UZATVÁRATE PRÁVNE ZÁVÄZNÚ DOHODU SO 

SPOLOČNOSŤOU UPS MARKET DRIVER, INC. („UPS“). 

Povolenie spoločnosti UPS vám umožňuje používať technológiu spoločnosti UPS, pokiaľ splníte svoje 

povinnosti uvedené v: (1) týchto všeobecných zmluvných podmienkach 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/GTC.pdf>; (2) právach koncového používateľa 

uvedených na stránke <https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/EUR.pdf>; a (3) informáciách 

a všeobecných zásadách používania uvedených na stránke 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/IGUP.pdf> a tiež v dokumentácii uvedenej 

v akýchkoľvek z predchádzajúcich troch častí (ďalej len „zmluva“).   

 

Týmto potvrdzujete, že ste si prečítali a plne porozumeli VŠETKÝM ČASTIAM tejto zmluvy – všeobecným 

zmluvným podmienkam, právam koncového používateľa a informáciám a všeobecným zásadám používania, 

vrátane dokumentácie, ktorá sa v nich uvádza. 

 

Pre účely tejto dohody: 

„Zákazník“ znamená osobu, ktorá je Vaším zamestnávateľom, nie je však Poskytovateľom služieb (1) 

a ktorej bol pridelený účet spoločnosti UPS, ktorý použijete na registráciu prvej technológie UPS, ktorú 

použijete, ak sa pre túto registráciu vyžaduje účet UPS, (2) a ktorej bol pridelený účet prvý UPS, ktorý 

použijete pri technológii UPS, ktorú použijete, ak sa účet UPS nevyžaduje pre túto registráciu, no 

vyžaduje sa na používanie, alebo (3) ak si technológia UPS, ktorú použijete, nevyžaduje účet UPS na 

registráciu ani na používanie.  

„Poskytovateľ služieb“ znamená tretiu stranu najatú zákazníkom UPS, aby pomáhala tomuto 

zákazníkovi UPS pri riadení jeho prepravných aktivít so stranami spoločnosti UPS, vrátane 

poskytovateľov služieb fakturačných údajov, písomne schválených spoločnosťou UPS ako 

dodávateľov takýchto služieb pre zákazníka spoločnosti UPS, s tým rozdielom, že filiálky spoločnosti 

UPS môžu slúžiť ako poskytovateľ služieb bez písomného súhlasu spoločnosti UPS. 

„Zamestnanec poskytovateľa služieb“ znamená zamestnanca poskytovateľa služieb. 

„Vy“ alebo privlastňovacie zámeno „Váš“ znamená, podľa konkrétnych okolností: (i) vás ako 

jednotlivca, ak uzatvárate túto dohodu ako jednotlivec, nie v mene ktorejkoľvek inej tretej osoby, 

o vašom vlastnom osobnom používaní UPS Technologies, (ii) vás ako jednotlivca a zákazníka, ak 

k UPS Technology pristupujete v rámci svojej zodpovednosti ako zamestnanca zákazníka, alebo (iii) 

vás ako jednotlivca i Vášho zamestnávateľa, ak je Váš zamestnávateľ poskytovateľom služieb pre 

zákazníka UPS a máte prístup k UPS Technology v rámci svojej zodpovednosti ako zamestnanca 

poskytovateľa služieb pri výkone služby v prospech zákazníka UPS. 

Potvrdzujete a zaručujete sa, že ste dosiahli zákonom stanovený vek plnoletosti a, ak sa to hodí, že môžete vo 

svojom mene, v mene zákazníka alebo poskytovateľa služieb uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa 

príslušných zákonov, týkajúce sa technológie UPS.  Ak kedykoľvek nastane situácia, že už nebudete oprávnení 

vo vlastnom mene, v mene zákazníka alebo poskytovateľa služieb, podľa konkrétnych okolností, uzatvárať 

právne záväzné zmluvy podľa príslušných zákonov, nesmiete ďalej používať technológiu UPS v mene takéhoto 

zákazníka alebo poskytovateľa služieb. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/GTC.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/IGUP.pdf
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Všeobecné zmluvné podmienky 

1. Definície. Termíny používané v tejto dohode majú význam uvedený vo všeobecných zmluvných 

podmienkach v  tu pripojenom , doklade A a v právach koncového používateľa, doklade A. V prípade 

akéhokoľvek konfliktu medzi ustanoveniami obsiahnutými v právach koncového používateľa a v týchto 

všeobecných zmluvných podmienkach budú platné tieto všeobecné zmluvné podmienky. 

2. Udeľovanie licencie. 

2.1. Rozsah.  UPS vám týmto udeľuje a vy prijímate podľa týchto zmluvných podmienok tejto dohody 

obmedzenú, odvolateľnú, neprevoditeľnú, nevýlučnú a neprenosnú licenciu na prístup alebo používanie 

technológie UPS a príslušnej technickej dokumentácie na povolenom území pre túto technológiu UPS.  Práva 

koncového používateľa obsahujú ďalšie všeobecné licenčné práva a obmedzenia, ako aj špecifické licenčné 

práva a obmedzenia pre technológiu UPS. 

2.2. Všeobecné obmedzenia – materiály a softvér UPS.  Vy sami nesmiete, a ani nesmiete dovoliť svojim 

zamestnancom ani zástupcom, aby dali povolenie, zverejnili alebo previedli materiály UPS na žiadnu tretiu 

stranu bez písomného súhlasu spoločnosti UPS. Zaväzujete sa, že nebudete upravovať (vrátane opráv softvéru), 

reprodukovať, prenajímať, požičiavať, zaťažovať, distribuovať, redistribuovať, opakovane robiť marketing ani 

inak nakladať s materiálmi UPS ani žiadnou ich časťou bez súhlasu spoločnosti UPS, a týmto sa vzdávate tohto 

práva udeleného príslušným zákonom.  Zaväzujete sa, že nebudete kopírovať softvér, s výnimkou toho, ako sa 

to vyžaduje pri jeho používaní v súlade s touto dohodou s tým, že si smiete urobiť jednu (1) záložnú kópiu tohto 

softvéru výlučne na archívne účely. Táto záložná kópia bude obsahovať autorské práva spoločnosti UPS 

a ostatné vlastnícke upozornenia, a bude podliehať všetkým zmluvným podmienkam tejto dohody.  Nehľadiac 

na nič svedčiace o opaku v tejto dohode, tento softvér nesmiete používať na spoločnom serveri so 

subdodávateľmi ani na základe spoločných služieb v kancelárii. 

3. Záruky exportného práva.  Beriete na vedomie, že všetky tu poskytované materiály UPS sa podliehajú 

predpisom pre správu exportu USA (Export Administration Regulations, EAR), riadenými Úradom pre priemysel 

a bezpečnosť pod Ministerstvom obchodu USA ako aj inými americkými zákonmi a predpismi.  Súhlasíte, že budete 

dodržiavať predpisy EAR ako aj všetky príslušné zákony USA pri manipulácii a používaní všetkých tu 

poskytovaných materiálov UPS, a že nebudete exportovať ani opakovane exportovať materiály UPS s výnimkou 

ako je povolené predpismi EAR a inými príslušnými zákonmi.  Bez obmedzenia všeobecnej platnosti 

predchádzajúceho vyhlásenia súhlasíte, zaručujete aj garantujete, že žiadne materiály UPS nebudú sprístupnené, 

sťahované, zverejnené, prenášané, prevádzané, prepravované, exportované ani reexportované (1) na obmedzené 

územie (alebo jeho občanovi alebo rezidentovi) ani (2) žiadnej osobe, entite ani organizácii na zozname špeciálne 

označených osôb Ministerstva financií USA alebo zozname zamietnutých osôb alebo zozname entít Ministerstva 

obchodu USA.  Krajiny a územia považované za obmedzené územie a osoby, entity alebo organizácie na vyššie 

uvedených zoznamoch sa z času na čas môžu meniť.  Súhlasíte, že sa budete informovať a budete dodržiavať tieto 

ustanovenia nezávisle na týchto zmenách.  Len ako nápomocná referencia, informácie o obmedzených krajinách a 

územiach a osobách, entitách alebo organizáciách na vyššie uvedených zoznamoch sa nachádzajú na adrese: 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt,  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 

a https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

4. Materiály UPS. 

4.1. Vlastníctvo práv na intelektuálny majetok.  Týmto beriete na vedomie a súhlasíte, že spoločnosť 

UPS vlastní všetky práva, nároky a záujmy na materiály UPS, alebo má právo vám na ne dať licenciu.  Beriete 

na vedomie, že ste nezískali žiadny vlastnícky podiel na materiáloch UPS a ani nezískate žiadny vlastnícky 

podiel na materiáloch UPS vďaka tejto dohode.  Nikdy nevykonáte ani vedome nedovolíte vykonanie žiadneho 

kroku ani veci, ktorá by akokoľvek poškodila práva spoločnosti UPS alebo držiteľov jej licencií a materiálov 

UPS.  Spoločnosť UPS a držitelia jej licencií si vyhradzujú všetky práva, týkajúce sa materiálov UPS, ktoré tu 

nie sú špecificky udelené. 

  

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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4.2. Zmeny v materiáloch UPS a technológii UPS.  Spoločnosť UPS môže kedykoľvek aktualizovať, 

pozmeniť, upraviť alebo doplniť ktorúkoľvek časť alebo všetky materiály UPS a/alebo technológiu UPS. 

5. Podporné služby. 

5.1. Podpora a údržba.  Z času na čas spoločnosť UPS podľa svojho vlastného uváženia môže, v reakcii 

na vašu požiadavku, poskytnúť podporu alebo údržbu softvéru („podporné služby“). Týmto povoľujete 

spoločnosti UPS a jej oprávneným zástupcom („poskytovateľom podpory“) na zabezpečenie podporných 

služieb prístup k softvéru a iným aplikáciám, ktoré môžete používať v spojitosti so softvérom a vašimi 

počítačovými systémami buď (1) na diaľku, prostredníctvom internetu alebo inými spôsobmi (ktoré si môžu 

vyžadovať inštaláciu ďalšieho softvéru na Váš počítačový systém spoločnosťou UPS alebo poskytovateľmi 

podpory („podporný softvér“), alebo (2) prostredníctvom návštev pracoviska v konkrétnych časoch, na ktorých 

sa strany vzájomne dohodli.  Budete osobitne schvaľovať každú reláciu podpory pomocou podporného softvéru.  

Pri týchto reláciách môže UPS vidieť softvér ako bežiacu na vašom počítačovom systéme a UPS vám môže 

pomáhať pri vykonávaní zmien na vašich počítačových systémoch.  Ďalej udeľujete spoločnosti UPS 

a poskytovateľom podpory právo manipulovať a upravovať softvér a vaše počítačové systémy, aplikácie, súbory 

a príslušné údaje tak, ako je rozumne potrebné na to, aby vám poskytli podporné služby. Súhlasíte však s tým, 

že akékoľvek podporné služby budú poskytované na základe uváženia spoločnosti UPS a nič v tejto dohode 

nebude interpretované ako povinnosť spoločnosti UPS poskytovať akékoľvek podporné služby. 

5.2. Prístup k vlastníckym informáciám.  Beriete na vedomie a súhlasíte, že môžete zverejniť, alebo že 

spoločnosť UPS alebo poskytovatelia podpory môžu pozorovať vaše informácie a údaje počas poskytovania 

podporných služieb spoločnosťou UPS alebo poskytovateľmi podpory, a že tieto informácie a údaje sa nebudú 

považovať za dôverné a z toho dôvodu nepodliehajú článku 7 všeobecných zmluvných podmienok, ak 

spoločnosť UPS nepodala súhlas s opakom v podpísanej dohode o zachovaní dôvernosti osobitne mimo tejto 

dohody. Okrem toho beriete na vedomie, že diaľkové komunikačné relácie používané spoločnosťou UPS alebo 

poskytovateľmi podpory môžu byť realizované prostredníctvom internetu, ktorý je sám o sebe nezabezpečený, 

a súhlasíte, že spoločnosť UPS ani poskytovatelia podpory nebudú zodpovední za žiadne porušenia bezpečnosti, 

ku ktorým dôjde na internete. Pri požadovaní podporných služieb od spoločnosti UPS alebo poskytovateľov 

podpory by ste mali brať do úvahy vyššie uvedené fakty. 

6. Pozastavenie, doba platnosti a výpoveď. 

6.1. Pozastavenie práv. Spoločnosť UPS môže podľa potreby pozastaviť vaše práva na prístup ku 

ktorejkoľvek časti systémov UPS prostredníctvom technológie UPS alebo podľa výlučného uváženia spoločnosti 

UPS, za účelom, okrem iného, aby (1) zabránila prístupu ku ktorejkoľvek časti systémov UPS alebo technológie 

UPS, ktoré nie sú v súlade so zmluvnými podmienkami tejto dohody, (2) napravila materiálovú chybu v systémoch 

UPS alebo technológii UPS alebo (3) vyhovela zákonu, predpisu alebo pravidlu alebo akémukoľvek rozhodnutiu 

súdu alebo iného orgánu príslušnej jurisdikcie. 

6.2. Trvanie platnosti. Táto dohoda vstúpi do platnosti po tom, čo ju schválite kliknutím nižšie, a potom 

ostane v plnej účinnosti a platnosti až dovtedy, kým nebude vypovedaná tak, ako je tu určené („doba platnosti“). 

6.3. Hosťovaná technológia UPS. Niektoré technológie UPS sú hosťované spoločnosťou UPS alebo 

dodávateľmi UPS. Hosťovaná technológia UPS je hosťovaná na serveroch v Spojených štátoch amerických 

a plánuje sa, že bude k dispozícii dvadsaťštyri (24) hodín denne, sedem (7) dní v týždni (okrem času, keď budú 

nedostupné na údržbu), UPS však nezaručuje dostupnosť hosťovanej technológie UPS ani nepretržitý resp. 

bezchybný prístup. Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo z času na čas prerušiť, obmedziť alebo dočasne 

odstaviť hosťovanú technológiu UPS na účely údržby, aktualizácií a iných podobných dôvodov. Súhlasíte, že 

spoločnosť UPS ani jej fililáky nebudú zodpovedať ani ručiť za žiadne škody vyplývajúce z akéhokoľvek 

prerušenia, pozastavenia alebo ukončenia hosťovanej technológie UPS bez ohľadu na ich príčinu. 

6.4. Výpoveď. 

a. Ktorákoľvek strana môže vypovedať túto dohodu, a spoločnosť UPS môže vypovedať 

ktorúkoľvek alebo všetky týmto udelené licencie na technológiu UPS, kedykoľvek vo vhodnej dobe písomným 

upovedomením druhej strany. 
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b. Bez ohľadu na predchádzajúce fakty spoločnosť UPS okamžite vypovie zmluvu (1) pri 

porušení článku 3, 7 alebo 10, alebo odstavca 2.2 a 4.1 (tretia veta) všeobecných zmluvných podmienok; (2) 

v prípade, ak vyhlásite konkurz, začiatok konkurz, ďalej v prípadae reorganizácie korporácie, občianskej 

rehabilitácie, konkordátu, osobitnej likvidácie alebo iného konania vo veci vašej insolventnosti, alebo ak budete 

mať vymenovaného poručníckeho správcu, správcu, administratívneho poručníckeho správcu alebo likvidátora, 

alebo ak vyhlásite úpadok, alebo ak súd vydá nariadenie v tomto zmysle, či (3) ak ste partnerom alebo zákazník 

alebo poskytovateľ služieb je v partnerstve a toto partnerstvo sa zruší, alebo (4) po vymazaní vášho profilu UPS. 

6.5. Platnosť výpovede. 

a. Po vypovedaní tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu, všetky tu udelené licencie budú okamžite 

vypovedané, a vy okamžite prestanete používať a ukončíte všetok prístup a používanie materiálov UPS a zničíte 

všetky materiály vo Vašej držbe alebo pod vašou kontrolou. 

b. Po vypovedaní ktorejkoľvek licencie na technológiu UPS okamžite prestanete používať 

a ukončíte všetok prístup a používanie materiálov tejto technológie UPS a pridružených materiálov UPS 

a zničíte všetky tieto pridružené materiály UPS vo Vašej držbe alebo pod vašou kontrolou. 

6.6. Pretrvanie podmienok po vypovedaní.  Všeobecné zmluvné podmienky články 1, 7-9 , 12 a časti 4.1, 

6.5 , 6.6, články a časti práv koncového používateľa uvedené v právach koncového používateľa v časti 10.3 a 

články a časti informačných a všeobecných zásad používania uvedené v článku 4 informácií a všeobecných 

zásad používania zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu. 

7. Dôverné informácie, obchodné tajomstvá, informácie. 

7.1. Zverejnenie.  Počas doby platnosti a aj potom nebudete používať (s výnimkou toho, ako je to povolené 

v súvislosti s vašou nižšie uvedenou činnosťou), zverejňovať ani povoľovať žiadnej osobe prístup k žiadnym 

obchodným tajomstvám (vrátane, okrem iného, akýchkoľvek obchodných tajomstiev obsiahnutých 

v materiáloch UPS).  Počas doby platnosti a na dobu piatich (5) rokov potom, s výnimkou toho, ako vyžaduje 

zákon, nebudete používať, zverejňovať ani povoľovať žiadnej osobe prístup k žiadnym dôverným informáciám, 

s výnimkou toho, ako je to povolené v súvislosti s vašou nižšie uvedenou výkonnosťou.  Beriete na vedomie, že 

ak porušíte článok 7 týchto všeobecných zmluvných podmienok, spoločnosť UPS na to nemá adekvátnu 

zákonom umožnenú nápravu, môže utrpieť nenapraviteľnú škodu, a bude oprávnená požadovať majetkovú 

náhradu.  Zaväzujete sa, že tieto dôverné informácie a obchodné tajomstvá budete chrániť rovnako dôsledne ako 

by ste chránili svoje vlastné dôverné alebo vlastnícke informácie.  Ak sa zverejnenie dôverných informácií 

vyžaduje podľa ustanovení nejakého zákona alebo súdneho nariadenia, musíte spoločnosť UPS upovedomiť 

dostatočne vopred, aby mala spoločnosť UPS rozumnú príležitosť vzniesť námietku. 

7.2. Zhromažďovanie.  Nebudete zhromažďovať informácie ani odvodzovať či vyvíjať informácie, služby 

ani produkty, ktoré používajú informácie, s výnimkou toho, ako je to výslovne povolené v tejto dohode. 

7.3. Export dát.  Nemôžete exportovať, či už (i) funkciou exportu údajov v Softvéri; (ii) extrahovaním 

z rozhrania Softvéru (napr. skenovanie obrazovky); ani (iii) iným spôsobom, žiadne dáta z databáz UPS 

a využívať takéto dáta na porovnávanie prepravných cien alebo časov doručenia s prepravnými cenami, alebo 

časmi doručenia tretích strán, ktoré nie sú členom UPSI. 

8. Záruky. 

8.1. Podávané zákazníkom.  Vyhlasujete a zaručujete sa, že (1) ani zákazník ani vy nemáte sídlo ani ste 

neboli založení, nie ste štátnym príslušníkom ani obyvateľom na zakázanom území; (2) ani vy ani zákazník nie 

ste osobou na zozname osobitne určených štátnych príslušníkov ministerstva financií USA alebo osobou, ktorá 

je vo vlastníctve päťdesiat percent alebo viac alebo pod kontrolou ktorejkoľvek osoby na zozname osobitne 

určených štátnych príslušníkov ministerstva financií USA (ktorý sa môže priebežne meniť a dopĺňať a ktorý 

možno len na informačné účely nájsť na stránkach: https://www.treasury.gov/ofac /downloads/sdnlist.txt a  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx ) (každý z nich sa označuje 

ako „sankcionovaná osoba“); (3) vy ani zákazník nepoužívate technológiu UPS na zakázanom území; a (4) vy 

ani zákazník nepoužijete technológiu UPS v súvislosti so žiadnou obchodnou činnosťou alebo transakciou 

zahŕňajúcou obmedzené územie alebo sankcionovanú osobu. 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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8.2. Zrieknutie sa nárokov. 

a. STRANY UPS ZARUČUJÚ, ŽE DEVÄŤDESIAT (90) DNÍ OD DODANIA SOFTVÉRU 

VÁM BUDE TENTO SOFTVÉR FYZICKY FUNGOVAŤ TAK, AKO JE TO POPÍSANÉ V PRÍSLUŠNEJ 

TECHNICKEJ DOKUMENTÁCII K SOFTVÉRU. JEDINOU ZODPOVEDNOSŤOU SPOLOČNOSTI UPS 

ZA PORUŠENIE TEJTO VYŠŠIE UVEDENEJ ZÁRUKY BUDE NAHRADIŤ AKÝKOĽVEK TAKÝTO 

SOFTVÉR. S VÝNIMKOU TOHO, AKO JE UVEDENÉ V ZÁRUKE PREDCHÁDZAJÚCICH DVOCH 

VIET, BUDÚ MATERIÁLY UPS DODÁVANÉ „TAKÉ, AKÉ SÚ SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A V ICH 

AKTUÁLNOM STAVE A FORME. ŽIADNA ZÁRUKA, TVRDENIE, GARANCIA, PODMIENKA, 

ZÁVÄZOK ANI ZMLUVNÁ PODMIENKA, VYJADRENÁ ANI MLČKY PREDPOKLADANÁ, 

ZÁKONNÁ ANI INÁ, ČO SA TÝKA STAVU, KVALITY, TRVANLIVOSTI, PRESNOSTI, ÚPLNOSTI, 

VÝKONNOSTI, NENARUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY, OBCHODOVATEĽNOSTI, TICHÉHO 

POTEŠENIA ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO POUŽITIE MATERIÁLOV UPS, 

NIE JE DANÁ ANI PRIJATÁ SPOLOČNOSŤOU UPS, A VŠETKY TAKÉTO ZÁRUKY, 

REPREZENTÁCIE, PODMIENKY, ZÁVÄZKY A ZMLUVNÉ PODMIENKY SÚ TÝMTO VYLÚČENÉ DO 

NAJVYŠŠEJ MOŽNEJ MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM, AKO AJ AKÉKOĽVEK ZÁRUKY PLYNÚCE 

Z AKTIVÍT ALEBO POUŽÍVANIA. SPOLOČNOSŤ UPS NEZARUČUJE, ŽE CHYBY V MATERIÁLOCH 

UPS BUDÚ NAPRAVENÉ.  ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ANI RADY POSKYTNUTÉ 

SPOLOČNOSŤOU UPS ALEBO KTORÝMKOĽVEK ZÁSTUPCOM UPS NEBUDÚ PREDSTAVOVAŤ 

ZÁRUKU. 

b. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že prístup spoločnosti UPS alebo poskytovateľov 

podpory k vašim počítačovým systémom, súborom a príslušným údajom v súlade so uvedenou sekciou 5 

všeobecných zmluvných podmienok je len na pomoc pri podporných službách vo vašom mene, a že vy sami ste 

zodpovední za zálohovanie vašich počítačových systémov, aplikácií, súborov a údajov.  VŠETKY PODPORNÉ 

SLUŽBY ALEBO PODPORNÉ SOFTVÉRY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU UPS ALEBO 

POSKYTOVATEĽOM PODPORY V SÚLADE S TOUTO DOHODOU SÚ POSKYTOVANÉ „SO 

VŠETKÝMI CHYBAMI“, A SPOLOČNOSŤ UPS NEDÁVA ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI 

MLČKY PREDPOKLADANÉ, OHĽADOM ŽIADNYCH TAKÝCHTO PODPORNÝCH SLUŽIEB ALEBO 

PODPORNÉHO SOFTVÉRU. BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNEJ ZÁVÄZNOSTI 

PREDCHÁDZAJÚCEHO VYHLÁSENIA, SPOLOČNOSŤ UPS TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY 

ZÁRUKY, VRÁTANE, OKREM INÉHO, AKEJKOĽVEK ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, 

NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, TÝKAJÚCE 

SA PODPORNÝCH SLUŽIEB ALEBO PODPORNÉHO SOFTVÉRU POSKYTOVANÉHO PODĽA TEJTO 

DOHODY A VŠETKÝCH PRÍSLUŠNÝCH RÁD, DIAGNÓZ A VÝSLEDKOV. BERIETE NA VEDOMIE 

A SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ UPS NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE CHYBY, VYNECHANIE, 

ZANEDBANIE, NEDOSTATKY ALEBO NESÚLAD V PODPORNÝCH SLUŽBÁCH. 

c. STRANY UPS NEZARUČUJÚ PLYNULÝ, NEPRERUŠENÝ ANI ZABEZPEČENÝ 

PRÍSTUP K SYSTÉMOM UPS A PRÍSTUP K TÝMTO SYSTÉMOM UPS MÔŽE BYŤ NARUŠENÝ 

MNOHÝMI FAKTORMI MIMO KONTROLY SPOLOČNOSTI UPS. STRANY UPS NIE SÚ 

ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE ŠKODY ŽIADNEHO DRUHU SPÔSOBENÉ TAKÝMTO NARUŠENÍM. 

d. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA MLČKY 

PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY, PRETO OBMEDZENIA A VÝNIMKY V TEJTO SEKCII SA VÁS 

NEMUSIA TÝKAŤ.  TÁTO DOHODA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA.  MÔŽETE MAŤ 

AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V KAŽDEJ JURISDIKCII LÍŠIA.  SÚHLASÍTE A BERIETE NA VEDOMIE, 

ŽE OBMEDZENIA A VÝNIMKY ZO ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY POSKYTOVANÉ V TEJTO 

DOHODE SÚ SPRAVODLIVÉ A ROZUMNÉ. 

9. Obmedzenie zodpovednosti. 

a. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA URČITÝCH ŠKÔD, AKO 

OBMEDZENIA (I) NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, (II) ŠKÔD V DÔSLEDKU HRUBEJ 

NEDBANLIVOSTI ALEBO PORUŠENIA PREDPISOV A (III) ŠKÔD V DÔSLEDKU ZRANENIA ALEBO 

ÚMRTIA.  V SÚLADE S TÝM OBMEDZENIA A VÝNIMKY V TEJTO SEKCII NEMUSIA PRE VÁS 

PLATIŤ A SÚ PLATNÉ LEN DO NAJVYŠŠEJ MOŽNEJ MIERY POVOLENEJ ZÁKONOM.  TÁTO 

DOHODA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA.  MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA 

V KAŽDEJ JURISDIKCII LÍŠIA.  ZAOBCHÁDZA SA S VAMI AKO SO SPOTREBITEĽOM, VAŠE 
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ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÝCH SA NEMOŽNO VZDAŤ, AK EXISTUJÚ, TIETO USTANOVENIA 

NEOVPLYVŇUJÚ. 

b. STRANY UPS NEBUDÚ ZODPOVEDNÉ VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE 

ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ, ODŠKODNÉ, ZNÁSOBENÉ, NÁHODNÉ ANI 

OSOBITNÉ ŠKODY, STRATU ZISKU, STRATU ÚDAJOV ANI POUŽITIE ÚDAJOV, STRATU ÚSPOR 

ANI NÁKLADOV NA OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU, PLYNÚCE Z TEJTO DOHODY, KVÔLI 

PORUŠENIU ZMLUVY, ÚMYSELNÉMU PORUŠENIU (VRÁTANE ZANEDBANIA), DELIKTU, 

POUŽITIU MATERIÁLOV UPS ALEBO INAK, AJ AK BOLI STRANY UPS UPOVEDOMENÉ 

O PRAVDEPODOBNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD.  S VÝNIMKOU OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI 

STANOVENÝCH V PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA, SEKCII 1.1 A VŠEOBECNÝCH 

ZMLUVNÝCH PODMIENKACH, SEKCII 8.2, ZODPOVEDNOSŤ VŠETKÝCH STRÁN UPS ZA 

AKÉKOĽVEK ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (PRIAME ČI NEPRIAME) ALEBO POKUTY ZA 

STRATY, NEZÁVISLE NA FORME ŽALOBY ALEBO NÁROKU, ČI UŽ V ZMLUVE, ÚMYSELNOM 

PORUŠENÍ (VRÁTANE ZANEDBANIA), DELIKTE ALEBO INOM, V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREVÝŠI 

SÚHRNNE JEDEN TISÍC AMERICKÝCH DOLÁROV (1 000 USD), A TÝMTO SA VZDÁVATE 

VŠETKÝCH NÁROKOV NA ODŠKODNÉ VYŠŠIE NEŽ JE TU UVEDENÉ. 

c. ABY SA PREDIŠLO POCHYBNOSTIAM A V SÚLADE S DRUHÝM ODSEKOM 

TÝCHTO VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK, PREDLOŽENÍM TEJTO DOHODY (VERZIE 

UTA 10072022) VIAC NEŽ JEDENKRÁT SA CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ STRÁN UPS 

NEZMENÍ O VIAC NEŽ JEDEN TISÍC AMERICKÝCH DOLÁROV (1 000 USD). 

d. NÁROKY NEUPLATNENÉ DO ŠIESTICH (6) MESIACOV PO PRVEJ UDALOSTI, 

Z KTOREJ PLYNIE NÁROK, SA BUDÚ POVAŽOVAŤ ZA NEVYMÁHATEĽNÉ. 

10. Použitie mena a publicity.  S výnimkou toho, ako je stanovené v tejto dohode, sa zaväzujete, že bez 

osobitného predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti UPS pre každý jednotlivý prípad, nebudete 

používať v reklamách, publicite ani inak mená strán UPS (vrátane, okrem iného, spoločnosti United Parcel 

Service of America, Inc.), ani partnerov či zamestnancov strán UPS, ani žiadne obchodné značky, obchodné 

známky, obchodnú úpravu ani ich napodobneniny vlastnené stranami UPS. 

11. Oznámenia.  S výnimkou toho, ako je špecificky uvedené v tejto dohode, všetky upovedomenia, 

požiadavky alebo iné komunikácie týmto vyžadované alebo povolené, budú písomné a budú vykonané 

nasledovne: 

Ak od vás: osobným doručením, dodávkou UPS Next Day Air® (čím sa upovedomenie považuje za platné 

jeden pracovný deň po odoslaní), faxovým prenosom, ak odosielajúca strana dostane potvrdenie prenosu 

(upovedomenie sa považuje za platné v deň prijatia potvrdenia), alebo doporučenou poštou s vyžiadaním 

potvrdenia o doručení a predplateným poštovným (upovedomenie sa považuje za platné v desiaty pracovný deň 

po podaní na pošte) na adresu UPS, 35 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, do rúk: UPS Právne 

oddelenie, fax: (404) 828-6912; a 

Ak od spoločnosti UPS: každou metódou, ktorá je k dispozícii vám, ako aj elektronickou poštou (upovedomenie 

sa považuje za platné v deň prenosu), na adresu, emailovú adresu alebo faxové číslo, podľa toho, ktoré sa hodí, 

(1) z vašich registračných informácií pre technológiu UPS tak, ako ste ich poskytli spoločnosti UPS, alebo (2) 

na účet UPS, ktorý používate s technológiou UPS (3) ak sa neuplatnia ani (1) ani (2) vyššie, potom na adresu, e-

mailovú adresu alebo faxové číslo, ktoré ste poskytli UPS. 

Obidve strany môžu zmeniť svoju adresu, emailovú adresu alebo číslo faxu na upovedomenie počas tridsiatich 

(30) dní pred podaním písomného upovedomenia druhej strane. 

12. Iné. 

12.1. Nezávislé strany.  Strany sú nezávislé strany a nič tu uvedené nebude považované za vytvorenie 

zamestnaneckého alebo firemného vzťahu, partnerstva a/alebo spoločného podnikania medzi stranami. Žiadna 

strana nemá udelené žiadne právo ani oprávnenie prijať alebo vytvoriť akýkoľvek záväzok alebo povinnosť, 

vyjadrenú alebo mlčky predpokladanú, v zastúpení alebo v mene druhej strany, alebo viazať túto druhú stranu 

akýmkoľvek spôsobom. 
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12.2. Vzdanie sa nároku.  Žiadne vzdanie sa nároku na ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, alebo na 

akékoľvek práva či povinnosti ktorejkoľvek strany podľa tejto dohody nebude platné, s výnimkou písomného 

inštrumentu, podpísaného stranou alebo stranami vzdávajúcimi sa nároku na dodržiavanie, a akékoľvek takéto 

vzdanie sa nároku bude platné len v konkrétnom prípade a na konkrétny účel uvedený v takejto písomnosti. 

 

12.3. Oddeliteľnosť ustanovení.  Zo zákona môžete mať určité práva, ktoré nemôžu byť obmedzené 

zmluvou, ako je táto dohoda. Účelom tejto dohody nie je žiadnym spôsobom obmedzovať tieto práva.  Ak sa 

zistí, že ktorákoľvek časť tejto dohody je neplatná alebo nevykonateľná, zostávajúca časť zostane v plnej 

platnosti a účinnosti v plnom rozsahu povolenom platným zákonom. 

12.4. Prevod.  Táto dohoda, vrátane všetkých práv, licencií alebo povinností podľa tejto dohody, nesmie byť 

vami prevedená na žiadnu inú osobu alebo entitu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti UPS.  

Spoločnosť UPS môže previesť, delegovať alebo postúpiť celú túto dohodu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo 

v nej uvedené práva na ktoréhokoľvek člena strán UPS bez potreby Vášho schválenia alebo súhlasu. Pre všetky 

tieto účely „prevod“ bude zahŕňať, okrem iného, akúkoľvek fúziu alebo predaj všetkých aktív prevádzajúcej 

strany alebo ich zásadnej časti, alebo akékoľvek postúpenie tejto dohody alebo ktorejkoľvek jej časti podľa 

zákona alebo inak, alebo akýkoľvek predaj alebo postúpenie najmenej tridsať percent (30 %) hlasovania 

schopných akcií/podielov tu uvedenej prevádzajúcej alebo kontrolnej strany.  V prípade akéhokoľvek 

povoleného prevodu tejto dohody bude táto dohoda záväzná a platná pre prospech obidvoch strán a ich 

príslušných právnych nástupcov a oprávnených nadobúdateľov. 

12.5. Dane.  Akékoľvek poplatky splatné podľa tejto dohody nezahŕňajú žiadne dane a poplatky (vrátane, 

okrem iného, všetkých príslušných zrážaných daní a dane z pridanej hodnoty alebo akýchkoľvek iných daní 

alebo poplatkov) vymeraných ktorýmkoľvek riadne ustanoveným daňovým orgánom z tu uvedených poplatkov 

splatných spoločnosti UPS.  Vy sami budete zodpovední za výpočet a platbu všetkých týchto daní príslušnému 

daňovému orgánu, a neznížite výšku splatných poplatkov o túto daňovú platbu. 

12.6. Rozhodné právo, jurisdikcia a jazyk.  Táto dohoda, akýkoľvek nárok, prípad alebo nezhoda z nej 

vyplývajúca  alebo sa jej týkajúca (v prípade porušenia dohody, trestného činu alebo v inom prípade) riadiť 

a chápať v zmysle zákonov štátu New York, Spojené štáty americké, s výnimkou (1) konfliktu so zákonnými 

princípmi; (2) Konvencie OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru; (3) Konvencie o premlčaní pri 

medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1974 a (4) Protokolu upravujúceho Konvenciu z roku 1974 podpísaného vo 

Viedni dňa 11. apríla 1980.  Strany vyhlasujú, že vyžadujú, aby táto dohoda a všetky jej príslušné dokumenty, 

aktuálne či budúce, boli spísané len v anglickom jazyku.  Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente 

et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.  

Ak to nevyžadujú miestne zákony a v súlade s platným uzavretím záväznej zmluvy je riadiacim jazykom tejto 

dohody angličtina, a akýkoľvek preklad, ktorý dostanete, je poskytovaný len pre vaše pohodlie.  Všetka 

korešpondencia a komunikácia medzi vami a spoločnosťou UPS na základe tejto dohody musí byť v anglickom 

jazyku.  V prípade, že ste túto dohodu uzavreli pomocou internetového zobrazenia s verziou dohody preloženou 

do iného jazyka, než americkej angličtiny, môžete si prezrieť verziu tejto dohody v americkej angličtine na 

stránke: https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf. VÝLUČNÚ JURISDIKCIU PRE 

VŠETKY NÁROKY, PRÍPADY ALEBO SPORY TÝKAJÚCE SA TEJTO DOHODY (ČI PRE 

PORUŠENIE DOHODY, ÚMYSELNÉ NEDODRŽANIE ALEBO INÉ) BUDE MAŤ FEDERÁLNY 

ALEBO ŠTÁTNY SÚD V ATLANTE, ŠTÁTE GEORGIA, A STRANY TÝMTO SÚHLASIA S TOUTO 

VÝLUČNOU JURISDIKCIOU A NEODVOLATEĽNE SA VZDÁVAJÚ NÁROKU A NEBUDÚ 

UPLATŇOVAŤ ŽIADNU OBHAJOBU ZALOŽENÚ NA ZÁKLADE JURISDIKCIE NAD OSOBOU, 

NESPRÁVNEJ SÚDNEJ PRÍSLUŠNOSTI ALEBO NEVYHOVUJÚCEHO FÓRA.  Nehľadiac na 

predchádzajúce, do tej miery, ak sú na vymáhanie rozsudku súdu v Atlante, štáte Georgia potrebné následné, 

osobitné alebo podporné konania na inom americkom alebo zahraničnom súde, alebo ak je inak potrebné 

zabezpečiť úplnú nápravu a úplné riešenie všetkých sporných otázok, strany môžu ustanoviť takéto následné, 

osobitné alebo podporné konania na ktoromkoľvek takomto americkom alebo zahraničnom súde, a strany sa 

týmto zaväzujú schváliť nevýlučnú jurisdikciu tohto súdu a týmto sa vzdávajú akejkoľvek obhajoby týmto 

založenej na nedostatku jurisdikcie nad osobou, nesprávnej súdnej príslušnosti alebo nevyhovujúceho fóra. 

Nehľadiac na nič svedčiace o opaku v tejto dohode, spoločnosť UPS bude mať nárok na dočasnú nápravu alebo 

provizórne nápravné opatrenia pred akýmkoľvek súdom, ktorý má jurisdikciu.  Týmto schvaľujete prijateľnosť 

počítačových záznamov a elektronických dôkazov pri akomkoľvek spore.  Ustanovenia o vysporadúvaní sporov 

uvedené v dohode, ktorú ste uzavreli s členom strán spoločnosti UPS v súvislosti so službami UPS, vrátane 

napr. príslušných zmluvných podmienok pre prepravu/službu UPS, budú platiť pre všetky nároky či spory, na 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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ktoré sa vzťahujú.  POZRITE SI SEKCIU 12.15 A DOKLAD B, KDE NÁJDETE ODCHÝLKY Z TEJTO 

DOHODY V PRÍPADE, ŽE MÁTE TRVALÉ BYDLISKO ALEBO SÍDLO SPOLOČNOSTI V JEDNOM Z 

TÝCHTO KRAJÍN ALEBO UZEMÍ: KRAJINY BLÍZKEHO VÝCHODU, BANGLADÉŠ, INDONÉZIA, 

IZRAEL, SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ ALEBO PORTORIKO. 

 

12.7. Vyššia moc.  Žiadna strana nebude zodpovedná za nevykonanie akýchkoľvek svojich povinností podľa 

tejto dohody ani za žiadne iné škody, ak je toto nevykonanie spôsobené z akéhokoľvek dôvodu, ktorý je mimo 

jej primeraného dohľadu, vrátane, okrem iného, akéhokoľvek zásahu vyššej moci, pracovného štrajku alebo 

sporu, priemyselných nepokojov, vládneho vyhlásenia mimoriadneho stavu, moru, epidémie, pandémie, 

prepuknutia infekčnej choroby alebo akejkoľvek inej krízy v oblasti verejného zdravia, okrem iného aj vrátane 

karantény alebo iných obmedzení zamestnancov bez ohľadu na to, či autorizovaný (-é) orgán (-y) príslušnú 

udalosť oficiálne vyhlásia za epidémiu, pandémiu alebo podobne, súdneho alebo vládneho konania, predpisov 

o mimoriadnom stave, sabotáže, povstania, vandalizmu, zlyhaní elektroniky, rozsiahlych zlyhaní počítačového 

hardvéru alebo softvéru, meškajúcich dodávok zariadení, konaní tretích osôb alebo teroristických činov. 

12.8. Nápravy.  Všetky tu uvedené nápravy sú nevýlučné. 

12.9. Dodržiavanie zákonov.  V súvislosti s nižšie popísanou výkonnosťou bude každá strana prísne 

dodržiavať všetky príslušné zákony, predpisy a nariadenia a nepodnikne žiadne kroky, ktoré by spôsobili, že 

druhá strana poruší akékoľvek príslušné zákony, predpisy alebo nariadenia, vrátane, tam kde sa to vyžaduje, vás 

ako držiteľa licencie, ktorý dáva zaregistrovať túto dohodu u vládnej entity.  Osobitne potvrdzujete, že materiály 

spoločnosti UPS poskytnuté na základe tejto zmluvy môžu obsahovať funkciu šifrovania.  Beriete na vedomie 

a súhlasíte, že stiahnutím, importovaním alebo používaním materiálov UPS v ktorejkoľvek inej krajine alebo 

územia mimo Spojených štátov preberáte plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov 

v danej krajine alebo územia vy a nie spoločnosť UPS, vrátane, bez obmedzenia, všetkých zákonov a predpisov 

riadiacich import, používanie, distribúciu, vývoj alebo prevod šifrovacieho softvéru alebo technológie a všetky 

požiadavky na registráciu alebo licencie pre tieto položky. 

12.10. Postupy týkajúce sa údajov. Aby mohli byť poskytované služby vyzdvihnutia a doručenia a v súvislosti 

s vaším používaním technológie UPS, spoločnosť na prepravu balíkov UPS vo vašej jurisdikcii, ktorej názov 

a adresa sa uvádza pod „Kontakt UPS“ na webovej lokalite UPS pre vašu jurisdikciu („Dodacia spoločnosť UPS“), 

zbiera, spracováva a používa osobné údaje.  Spoločnosť UPS Market Driver, Inc., 35 Glenlake Parkway, N.E., 

Atlanta, Georgia, 30328, USA, a iné strany UPS dostávajú osobné údaje a používajú ich tak, ako je opísané v tomto 

dokumente.   

Strany UPS spracovávajú osobné informácie v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov. Bez obmedzenia 

schopnosti spoločnosti UPS zhromažďovať, používať, spracúvať alebo zverejňovať osobné údaje, ako to 

umožňujú príslušné zákony, súhlasíte s tým, že spoločnosť UPS a ďalšie strany spoločnosti v skupine 

spoločností UPS na celom svete (i) môžu zhromažďovať, používať, spracúvať alebo zverejňovať osobné údaje, 

ktoré ste im poskytli, na účely (ďalej len „účely“), ktoré zahŕňajú poskytovanie služieb, produktov a podpory 

spoločnosti UPS; spracovanie vašich platieb, nárokov, žiadostí a účtov UPS; komunikáciu s vami na účely 

poskytovania aktualizácií a informácií o zvláštnych udalostiach, prieskumoch, súťažiach, ponukách, 

propagačných akciách, produktoch a službách; poskytovanie reklamy, ktorá môže byť prispôsobená vašim 

záujmom; prevádzkovanie, hodnotenie, ochranu a zlepšovanie činnosti spoločnosti UPS; uľahčenie vášho 

používania blogov a sociálnych médií spoločnosti UPS; vykonávanie analýz údajov; monitorovanie a 

nahlasovanie problémov s dodržiavaním predpisov, vrátane zisťovania a ochrany pred nezákonnou alebo 

nevhodnou činnosťou, nárokmi alebo inými záväzkami; vykonávanie, uznávanie a obhajovanie právnych 

nárokov; a dodržiavanie zásad a zákonných záväzkov spoločnosti UPS a (ii) môžu prenášať osobné informácie, 

ktoré ste poskytli, do iných krajín ako je krajina, v ktorej je zásielka na služby ponúkaná.  Súhlasíte tiež s tým, 

že spoločnosť UPS môže poskytovať osobné informácie, ktoré ste poskytli tretím stranám, vrátane 

poskytovateľov služieb, pridružených spoločností, predajcov, spoločných marketingových partnerov, držiteľov 

franšíz, vašich kontaktov na základe vašej žiadosti, vládnych agentúr a iných tretích strán, ako sú zasielatelia, 

príjemcovia alebo platitelia a príjemcovia tretích strán (spolu ako „príjemcovia“).  Spoločnosť UPS môže tiež 

používať alebo zverejniť osobné informácie, ktoré ste poskytli, v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti v 

rámci dobrovoľnej spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými verejnými alebo štátnymi 

orgánmi, aby sa zabránilo škodám alebo stratám v súvislosti s podozrením alebo skutočnou nezákonnou alebo 

nevhodnou činnosťou, a v prípade, že spoločnosť UPS predá alebo prevedie celé svoje podnikanie alebo 
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majetok alebo jeho časť.  Spoločnosť UPS nie je zodpovedná za postupy ochrany osobných údajov akýchkoľvek 

miest, pracovísk, platforiem alebo služieb, ktoré nie sú súčasťou spoločnosti UPS.  

Vyhlasujete a ručíte spoločnosti UPS, že ak vy alebo vaši zamestnanci, zástupcovia alebo dodávatelia („osoby 

odosielateľa“) poskytujete spoločnosti dodacej spoločnosti UPS osobné údaje: (1) osoby odosielateľa majú 

právo i právomoc poskytovať osobné údaje stranám UPS na všetky účely povolené podľa sekcie 12.10 týchto 

všeobecných zmluvných podmienok; (2) vy alebo iná osoba odosielateľa ste informovali každého jednotlivca 

označeného osobnými údajmi (vrátane všetkých adresátov balíkov), v súlade s požiadavkami platných právnych 

prepisov, že spoločnosť UPS bude osobné údaje v súlade s touto sekciou 12.10 a na akékoľvek účely, ktoré 

môže spoločnosť UPS prijať, ktoré sú platné v čase prepravy, že spoločnosť UPS smie osobné údaje poskytnúť 

príjemcom stanoveným vyššie, že osobné údaje možno preniesť do krajín či území iných ako tých, v ktorých 

strany UPS údaje pôvodne zozbierali (pričom tieto krajiny alebo územia nemusia mať v platnosti rovnaké 

právne predpisy na ochranu údajov ako v krajine či území, v ktorom ste údaje pôvodne poskytli) a (3) Získali ste 

informovaný a konkrétny súhlas každého adresáta alebo príjemcu zásielky v súlade s požiadavkami právnych 

predpisov, aby spoločnosť UPS mohla zasielať e-mailové či ďalšie oznámenia súvisiace s dohodnutými 

prepravnými službami. 

Poskytnutím svojho telefónneho čísla spoločnosti UPS ďalej súhlasíte s prijímaním telefonických hovorov a 

SMS správ nemarketingovej povahy súvisiacich so službami vyzdvihnutia a doručenia spoločnosti UPS (vrátane 

najmä hovorov a SMS správ pred vyzdvihnutím zásielok) na akékoľvek bezdrôtové telefónne číslo priradené 

vášmu účtu zo strany spoločnosti UPS alebo v jej mene.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, aby takéto 

hovory alebo SMS správy boli vopred nahrané a/alebo využívali systém automatického telefonického vytáčania, 

a aby sa na prijímanie takýchto hovorov a SMS správ na mobilné telefónne číslo vzťahovali sadzby za SMS 

správy a prenos údajov vášho poskytovateľa bezdrôtových služieb.  Rozumiete a súhlasíte s tým, že telefónne 

číslo (čísla), ktoré poskytnete spoločnosti UPS, bude skutočné, správne, aktuálne a úplné, a takéto číslo prípadne 

bezodkladne aktualizujete tak, aby bolo skutočné, správne, aktuálne a úplné. 

12.11. Nevýlučnosť.  Nič v tejto dohode nebude považované za prekážku alebo obmedzenie spoločnosti UPS 

žiadnym spôsobom pri uzavretí podobných dohôd s inou osobou alebo pre priame jednanie alebo zmluvný 

záväzok so vzájomnými zákazníkmi strán. 

12.12. Celá dohoda; úprava.  Táto dohoda predstavuje celé porozumenie a dohodu medzi stranami ohľadom 

témy tejto dohody a nahrádza akékoľvek a všetky (1) predchádzajúce alebo súčasné vyhlásenia, porozumenia 

a dohody týkajúce sa tejto témy a (2) všetky predchádzajúce verzie dohody o technológii UPS medzi 

spoločnosťou UPS a vami, ktoré sú všetky zlúčené do tejto dohody. Takéto zlúčenie nebude účinné vo vzťahu 

k softvéru. Používanie ktorejkoľvek určitej verzie softvéru sa vždy riadi dohodou o technológii UPS aktuálne 

platnou v čase, keď dostanete takúto určitú verziu softvéru.  Akákoľvek korporačná technologická dohoda 

medzi spoločnosťou UPS a zákazníkom, či už uzavretá pred alebo po dátume tejto dohody, nahrádza túto 

dohodu.  Akákoľvek dohoda o technológii UPS medzi spoločnosťou UPS a vami, ktorá má novšiu verziu než je 

verzia UTA 10072022 nahrádza túto dohodu. Nahradenie akejkoľvek predchádzajúcej dohody neobmedzí práva 

spoločnosti UPS voči vám v dôsledku akéhokoľvek porušenia alebo nedodržania takejto predchádzajúcej 

dohody pred dátumom tejto dohody. Táto dohoda nesmie byť pozmenená ani upravená, jedine písomne 

s podpisom oprávnených zástupcov strán tejto dohody, no s tým, že spoločnosť UPS môže upraviť práva 

koncového používateľa v súlade s právami koncového používateľa, sekciou 10.2 a materiály UPS a technológiu 

UPS v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, sekcia 4.2.  Písomnosť s elektronickým 

podpisom sa nekvalifikuje ako pozmenenie ani úprava tejto dohody. 

12.13. Vzdanie sa nároku: Upovedomenia pre Európsku úniu.  Ak máte bydlisko alebo svoje registrované 

sídlo v ktorejkoľvek krajine v rámci Európskej únie a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane 

Spojeného kráľovstva bez ohľadu na to, či zostane v Európskej únii, vzdávate sa všetkých oznámení, uznaní a 

potvrdení týkajúcich sa uzatvárania zmlúv elektronickými prostriedkami, ktoré sa môžu vyžadovať podľa 

článku 10(1), článku 10(2), článku 11(1) a článku 11(2) smernice EÚ 2000/31/ES tak, ako boli zavedené vo 

vašej jurisdikcii (vrátane tých, ktoré boli zavedené v Spojenom kráľovstve a ktoré sa môžu vyžadovať podľa 

rovnocenných ustanovení nariadení o elektronickom obchode (smernica ES) z roku 2002, ktoré sa môžu 

priebežne zmeniť a doplniť pri výstupe Spojeného kráľovstva z Európskej únie) v súvislosti s vaším používaním 

technológie UPS.  V rozsahu, v akom máte zákonné právo ustúpiť od tejto dohody do štrnástich (14) dní od 

prijata sa výslovne zriekate práva na zrušenie dohody do štrnástich dní výmenou za sprístupnenie technológií 

UPS ihneď po podpísaní dohody. 
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12.14. POZNÁMKA: Spracúvanie osobných údajov v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov 

spoločnosti UPS.  Týmto beriete na vedomie, že osobné údaje môžu byť spracované tak, ako je stanovené vo 

všeobecných zmluvných podmienkach sekcia 12.10.  Taktiež súhlasíte, že v prípadoch, kde ste adresátom alebo 

príjemcom zásielky, ste boli upovedomení a dávate súhlas so spracovaním vašich osobných informácií tak, ako 

je to uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach, sekcii 12.10. 

12.15. Podmienky špecifické pre určité krajiny.  Ak bývate alebo máte sídlo spoločnosti v jednej 

z nasledujúcich krajín alebo územia uvedených ďalej, budú sa na vás vzťahovať podmienky dokladu B.  V 

prípade konfliktu alebo nejednoznačnosti medzi ustanoveniami uvedenými v texte týchto všeobecných 

zmluvných podmienok a akýchkoľvek ustanovení uvedených v doklade B, budú rozhodujúce ustanovenia 

dokladu B, ak sa na vás vzťahujú. 

a. Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Tunisko, 

Alžírsko, Džibuti, Irak, Libanon, Líbya, Maroko, a Mauritánia (pod spoločným názvom „krajiny 

Blízkeho východu“).    

b. Bangladéš, Indonézia, Izrael, Spojené štáty americké a Portoriko. 
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DOKLAD A 

DEFINÍCIE – VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Filiálky znamenajú tretie strany, ktoré kontrolujú, sú kontrolované alebo sú pod spoločnou kontrolou, či už 

priamou alebo nepriamou, s osobou.  Na účely tejto definície termín „kontrola“ (vrátane korelatívnych 

významov „mať kontrolu nad niečím“ a „byť pod spoločnou kontrolou“) znamená mať priamu alebo nepriamu 

právomoc priamo riadiť alebo usmerňovať riadenie a zásady subjektu, či už vlastníctvom hlasovacích cenných 

papierov, zárukou, dohodou riadenia, zmluvou alebo inak. 

Dohoda je definovaná v druhom odseku týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Alternatívne fakturované zásielky znamenajú zásielky podané stranám spoločnosti UPS od inej osoby vo 

vašom mene, pričom tieto zásielky sú naúčtované na Váš účet UPS. 

Prevod je definovaný v sekcii 12.4 týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Poskytovateľ fakturačných služieb znamená poskytovateľa tretej strany, (1) ktorého ste si najali na 

poskytovanie služieb na uzatvorenie účtovného cyklu zákazníka, a (2) ktorého ste označili pre spoločnosť UPS 

ako príjemcu fakturačných údajov, ktoré prijíma cez systémy UPS za použitia bezpečnostného protokolu secure 

socket layout, a metóda prevodu, ktorá môže byť z času na čas zmenená spoločnosťou UPS v súlade s touto 

dohodou. 

Dôverné informácie znamenajú akékoľvek informácie alebo materiály s výnimkou obchodných tajomstiev, 

ktoré majú hodnotu pre spoločnosť UPS a nie sú všeobecne známe tretím stranám, alebo ktoré UPS získa od 

akejkoľvek tretej strany (vrátane, okrem iného, strán spoločnosti UPS), s ktorými spoločnosť UPS zaobchádza 

ako s vlastníckymi, nezávisle na tom, či sú vlastnené spoločnosťou UPS.  Medzi dôverné informácie budú patriť 

aj informácie definované nižšie.  Medzi dôverné informácie nebudú patriť informácie, o ktorých môžete 

preukázať, že: (1) vám boli známe v čase ich príjmu od spoločnosti UPS a nepodliehajú žiadnym iným dohodám 

o nezverejnení medzi stranami; (2) sú teraz alebo sa odteraz stanú všeobecne známe na verejnosti nie vašou 

vinou; (3) ste ich inak zákonne a nezávisle vyvinuli bez odkazu na dôverné informácie; alebo (4) ste ich 

zákonne získali od tretej strany bez akejkoľvek povinnosti zachovania dôvernosti. 

Zákazník je definovaný v treťom odseku týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Škody znamenajú akékoľvek nároky, straty, škody, nariadenia, rozhodnutia a náklady a výdavky (vrátane, 

okrem iného právnických poplatkov). 

Práva koncového používateľa sú dokument dostupný na webovej stránke  

<https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/EUR.pdf>. 

 

Všeobecné zmluvné podmienky znamenajú tento dokument. 

Prichádzajúce zásielky znamenajú zásielky podané stranám spoločnosti UPS na doručenie vám. 

Informácie znamenajú informácie poskytované zo systémov UPS (i) týkajúce sa služieb poskytovaných 

stranami spoločnosti UPS (ii) alebo vytvorené v súvislosti s vašimi zásielkami so stranami spoločnosti UPS, 

vrátane, okrem iného, podaných zásielok. 

Informácie a zásady všeobecného používania sú dokument dostupný na webovej stránke 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/IGUP.pdf>. 

Pojem krajiny Blízkeho východuje vymedzený vo všeobecných zmluvných podmienkach, sekcia 12.15. 

Odchádzajúce zásielky znamenajú zásielku podanú stranám spoločnosti UPS od vás. 

Povolené územie znamená pre ktorúkoľvek technológiu UPS tie krajiny a územia, ktoré sú spojené s touto 

technológiou UPS v Doklade C v právach koncového používateľa. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/IGUP.pdf
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Osoba znamená akéhokoľvek jednotlivca, korporáciu, spoločnosť s obmedzeným ručením, partnerstvo, 

spoločný podnik, združenie, akciovú spoločnosť, trust, neregistrovanú organizáciu alebo inú právnickú osobu. 

Účely majú definíciu uvedenú v sekcii 12.10 týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Príjemcovia majú definíciu uvedenú v sekcii 12.10 týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Obmedzené územie znamená tie krajiny alebo územia, na ktoré sa vzťahuje program komplexných 

ekonomických sankcií, riadený Úradom pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií Spojených štátov 

amerických („OFAC“), alebo akýkoľvek iný všeobecný zákaz na použitie, export alebo reexport technológie 

UPS na základe sankcií alebo zákonov na kontrolu exportu USA. Krajiny alebo územia podliehajúce embargu 

alebo sankciám OFAC sa môžu kedykoľvek zmeniť.  Len kvôli možnosti pohodlne si zistiť príslušné informácie 

uvádzame nasledujúce odkazy, kde nájdete informácie o týchto krajinách alebo územiach:  

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 

a https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm. 

Definícia poskytovateľa služieb je uvedená v treťom odseku všeobecných zmluvných podmienok. 

Definícia zamestnanca poskytovateľa služieb je uvedená v treťom odseku všeobecných zmluvných 

podmienok. 

Strany prepravcov majú definíciu uvedenú v sekcii 12.10 týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Softvér znamená tie položky technológie UPS, ktoré (i) sú softvérom a spoločnosť UPS vám ich poskytuje 

v rámci tejto dohody (s výnimkou vzorového počítačového softvérového kódu) a všetku príslušnú technickú 

dokumentáciu a (ii) všetky aktualizácie do tej miery, ako ich poskytuje spoločnosť UPS na základe tejto 

dohody. 

Podporné služby majú definíciu uvedenú v sekcii 5.1 týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Podporný softvér má definíciu uvedenú v sekcii 5.1 týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Poskytovatelia podpory majú definíciu uvedenú v sekcii 5.1 týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Technická dokumentácia znamená kolektívne akúkoľvek a zároveň všetku dokumentáciu a/alebo vzorový 

počítačový softvérový kód týkajúci sa technológie UPS alebo značiek UPS, poskytnuté alebo sprístupnené vám 

spoločnosťou UPS podľa tejto dohody. 

Podaná zásielka znamená zásielku podanú (i) vami alebo vo vašom mene stranám spoločnosti UPS na 

doručenie alebo (ii) treťou stranou strán UPS na doručenie vám, čo môže byť odchádzajúca zásielka, 

alternatívne fakturovaná zásielka alebo prichádzajúca zásielka. 

Doba platnosti má definíciu vo všeobecných zmluvných podmienkach, sekcii 6.2. 

Obchodné tajomstvo znamená akékoľvek informácie spoločnosti UPS alebo ktoré spoločnosť UPS získala od 

tretej strany (vrátane, okrem iného, strán spoločnosti UPS), ktoré nie sú bežne známe ani dostupné verejnosti, 

(1) ktorých ekonomická hodnota, skutočná alebo potenciálna, spočíva v tom, že nie sú všeobecne známe a ich 

zistenie nie je dostupné legálnym spôsobom iným osobám, ktoré môžu získať ekonomickú hodnotu z ich 

zverejnenia alebo použitia, a (2) na ktoré sa vzťahuje úsilie udržať ich v tajnosti, ktoré je za daných okolností 

rozumné. 

Aktualizácia/aktualizácie budú znamenať údržbu, opravy chýb, úpravy, aktualizácie, zlepšenia alebo revízie 

materiálov spoločnosti UPS. 

UPS znamená spoločnosť UPS Market Driver, Inc. 

Účet UPS znamená akýkoľvek prepravný účet pridelený vám členom strán spoločnosti UPS, vrátane, bez 

obmedzenia, účtov pridelených používateľom prepravy UPS.com známe ako „dočasné účty“ a účty nákladnej 

dopravy UPS. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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Databázy UPS znamenajú databázy distribuované pomocou softvéru alebo na použitie so softvérom, 

obsahujúce vlastnícke informácie vo vzťahu k prepravným službám strán spoločnosti UPS. 

UPS Delivery Co. má definíciu uvedenú v sekcii 12.10 týchto všeobecných zmluvných podmienok. 

Značka UPS znamená slovná ochranná známka „UPS“, ako je uvedené v rôznych registráciách ochranných 

známok, vrátane, ale bez obmedzenia na US ochrannej známke, registračné číslo 966724, a značka „UPS & 

predmet štylizovaného štítu“, ako je uvedené nižšie, a ako je uvedené v rôznych registráciách ochranných 

známok, vrátane, ale bez obmedzenia na US ochrannej známke Registračné č: 2867999, 2965392, 2973108, 

2978624, 3160056 a Európskeho spoločenstva registrácie ochranných známok č: 3107026, 3107281, a 3106978. 

   

Materiály UPS znamenajú kolektívne technológia UPS, UPS databázy, technická dokumentácia, informácie, 

softvér, UPS značky a UPS systémy. 

Strany UPS znamenajú spoločnosť UPS a jej aktuálne filiálky, ich príslušných akcionárov, funkcionárov, 

riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, partnerov, dodávateľov tretích strán a osoby udeľujúce licencie tretím stranám. 

Systémy UPS znamenajú počítač a systémy sietí spoločnosti UPS, sprístupnené pomocou technológie UPS. 

Technológia UPS znamená produkty, identifikované v právach koncového používateľa, doklad B. 

Vy je definované v treťom odseku tejto dohody.  
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DOKLAD B 

DODATOK K VŠEOBECNÝM ZMLUVNÝM PODMIENKAM ŠPECIFICKÝ PRE URČITÚ 

KRAJINU 

Ak máte trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti v krajine alebo území stanovenom v sekcii 12.15 všeobecných 

zmluvných podmienok, uvedené ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok sa nahradzujú alebo upravujú 

týmito podmienkami.  Všetky všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tieto úpravy nemenia zostávajú nezmenené 

a platné. 

1. Krajiny Blízkeho východu, Bangladéš, Indonézia, Izrael, USA a Portoriko. 

1.1 Geografický rozsah a platnosť. 

a. Zaručujete sa a vyhlasujete, že máte bydlisko alebo sídlo v jednej z nasledujúcich krajín: 

krajiny Blízkeho východu, Bangladéš, Indonézia, Izrael, Spojené štáty americké alebo Portoriko. 

b. Podľa časti 1.1(a) tohto dodatku B ste sa vy a spoločnosť UPS dohodli zmeniť všeobecné 

zmluvné podmienky podľa časti 1.2 tohto dokladu B. 

c. Pokiaľ nie je inak upravené v tomto dokumente, všeobecné zmluvné podmienky (vrátane ich 

dokladov) zostávajú v úplnej platnosti a účinnosti až do ukončenia platnosti alebo predčasného ukončenia 

a budú odrážať úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou UPS s ohľadom na predmet zmluvy.  V rozsahu, 

v akom sú akékoľvek ustanovenia tohto dokladu B v rozpore s všeobecnými zmluvnými podmienkami, budú 

rozhodujúce ustanovenia dokladu B výlučne s ohľadom na predmet rozporu. 

d. S prihliadnutím na sľuby a vzájomné záväzky zmluvných strán vy a spoločnosť UPS 

súhlasíte, že sa všeobecné zmluvné podmienky zmenia tak, ako sú nižšie uvedené v sekcii 1.2 tohto dokladu B. 

1.2 Úpravy. 

a. Ak máte bydlisko alebo sídlo v Spojených arabských emirátoch (SAE), článok 4 Všeobecných 

podmienok sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„4. Ukončenie. 

a. Ktorákoľvek strana môže túto zmluvu vypovedať (bez súdneho príkazu) a spoločnosť 

UPS môže kedykoľvek ukončiť akékoľvek alebo všetky licencie na technológiu UPS udelené 

podľa tejto zmluvy (bez súdneho príkazu) z dôvodu výhodnosti na základe písomného 

oznámenia druhej strane. 

b. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia sa táto zmluva ukončí bez súdneho 

príkazu a okamžite na základe písomného oznámenia (1) pri porušení všeobecných zmluvných 

podmienok článku 3, 7 alebo 10 alebo všeobecných zmluvných podmienok článkov 2.2 a 4. 1 

(tretia veta); (2) v prípade vášho úpadku, začatia konkurzu, reorganizácie spoločnosti, 

občianskoprávnej rehabilitácie, konkordátu, mimoriadnej likvidácie alebo akéhokoľvek iného 

konkurzného konania vo vzťahu k vám, alebo ak bude vymenovaný správca konkurznej 

podstaty, správca majetku alebo likvidátor, alebo ak bude prijaté rozhodnutie o likvidácii, 

alebo ak súd vydá rozhodnutie v tomto zmysle, (3) ak ste spoločník alebo zákazník alebo 

poskytovateľ služieb je obchodnou spoločnosťou a takáto spoločnosť je zrušená, alebo (4) pri 

vymazaní vášho profilu UPS.“ 

b. Ak máte trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti v jednej z krajín Blízkeho východu, 

Bangladéši, Indonézii alebo Izraeli, sekcia 9 všeobecných zmluvných podmienok budú odstránené ako celok 

a nahradené týmto znením: 

„9. Obmedzenie zodpovednosti. 

9.1 Pokiaľ nie je výslovne uvedené v časti 9.2: 
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a. Zmluvné strany UPS nebudú za žiadnych okolností niesť žiadnu zodpovednosť za 

poškodenie, ktoré môže vzniknúť zákazníkovi (alebo inej osobe, ktorá si uplatňuje nárok 

u zákazníka alebo jeho prostredníctvom) bez ohľadu na to, či vzniknú priamo alebo nepriamo, 

bezprostredne alebo následne, a bez ohľadu na to, či vzniknú v súvislosti so zmluvou, 

úmyselným poškodením (vrátane zanedbania) alebo inak, ktoré patria do ktorejkoľvek 

z nasledujúcich kategórií: 

i. osobitné škody, aj v prípade, keď si boli zmluvné strany UPS vedomé okolností, za 

ktorých môžu tieto osobitné škody vzniknúť; 

ii. strata zisku; 

iii. strata predpokladaných úspor; 

iv. strata obchodnej príležitosti; 

v. strata dobrého mena; 

vi. náklady na obstarávanie náhradného tovaru vyplývajúce z tejto dohody; 

vii. strata alebo poškodenie údajov alebo nemožnosť použitia údajov. 

c. Celková zodpovednosť zmluvných strán spoločnosti UPS bez ohľadu na to, či vznikli 

v súvislosti s dohodou, úmyselným poškodením (vrátane zanedbania) alebo inak a v súvislosti 

s touto dohodou alebo inou vzájomnou dohodou, nebude za žiadnych okolností prekračovať 

súhrnne sumu rovnajúcu sa 1 000 (slovom tisíc) USD a 

d. súhlasíte, že pri uzatvorení tejto dohody ste sa nespoľahli na žiadne iné písomné ani 

ústne vyjadrenia akéhokoľvek druhu a akejkoľvek osoby ako vyjadrenia uvedené v tejto 

dohody, alebo (v prípade spoľahnutia sa na akékoľvek písomné alebo ústne vyjadrenia, ktoré 

nie sú výslovne uvedené v tejto licencii), že nebude možné žiadne nápravné opatrenie 

v súvislosti s takýmito vyjadreniami a zmluvné strany spoločnosti UPS nebudú v žiadnom 

prípade niesť a za žiadnych okolností zodpovednosť inak, ako v súlade s výslovnými 

podmienkami tejto dohody. 

9.2 Výnimky v sekcii 9.1 sa budú vzťahovať do plného rozsahu, ktorý zákon umožňuje, 

ale zmluvné strany spoločnosti UPS sa nezriekajú zodpovednosti za: 

a. smrť alebo telesnú ujmu spôsobenú nedbalosťou zmluvných strán spoločnosti UPS, 

jej úradníkov, zamestnancov, dodávateľov alebo zástupcov; 

b. podvod ani zavádzajúce vysvetlenie; 

c. akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť podľa zákona. 

9.3 Aby sa predišlo pochybnostiam, predložením tejto dohody (verzia UTA 10072022) 

viac než jedenkrát sa celková súhrnná zodpovednosť zmluvných strán UPS nezmení o viac 

než jeden tisíc amerických dolárov (1 000 USD). 

9.4 Nároky neuplatnené do šiestich (6) mesiacov po prvej udalosti, z ktorej plynie nárok, 

sa budú považovať za nevymáhateľné.“ 

b. Ak máte trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti v jednej z krajín Blízkeho východu, 

Bangladéši, Indonézii, Izraeli, Spojených štátoch amerických alebo v Portoriku, sekcia 12.6 všeobecných 

zmluvných podmienok budú odstránené ako celok a nahradené týmto znením: 

“12.6 Rozhodné právo a arbitráž. 
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a. Ak bývate alebo vaše sídlo sa nachádza v jednej z krajín Blízkeho východu, každý spor 

vyplývajúci z tejto dohody alebo vzniknutý v súvislosti s ňou, vrátane otázok týkajúcich 

sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia sa bude riešiť a nakoniec sa vysporiada 

prostredíctvom rozhodcovkého konania na základe arbitrážnych pravidiel arbitrážneho 

centra DIFC-LCIA, ktoré sa považujú za začlenené do tejto doložky formou odkazu.  

Arbiter bude jeden.  Sídlom alebo právnym miestom arbitráže bude Dubajské 

medzinárodné finančné centrum.  Jazykom používaným pri arbitráži bude angličtina.  

Rozhodujúcim právom tejto dohody bude hmotné právo Anglicka a Walesu.  Týmto 

vyhlasujete a zaručujete sa, že máte právomoc uzavrieť dohodu arbitráže v súlade s touto 

doložkou a akýmkoľvek príslušným právom. 

b. Ak bývate alebo vaše sídlo sa nachádza v Bangladéši alebo Indonézii, každý spor 

vyplývajúci z tejto dohody alebo vzniknutý v súvislosti s ňou vrátane otázok týkajúcich sa 

jej existencie, platnosti alebo ukončenia sa bude riešiť a nakoniec sa vysporiada 

prostredníctvom rozhodcovského konania na základe arbitrážnych pravidiel 

Singapurského medzinárodného arbitrážneho centra, ktoré sa považujú za začlenené do 

tejto doložky formou odkazu.  Arbiter bude jeden.  Sídlom alebo právnym miestom 

arbitráže bude Singapurské medzinárodné arbitrážne centrum.  Jazykom používaným pri 

arbitráži bude angličtina.  Rozhodujúcim právom tejto dohody bude hmotné právo 

Anglicka a Walesu.  Týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že máte právomoc uzavrieť 

dohodu arbitráže v súlade s touto doložkou a akýmkoľvek príslušným právom. 

c. Ak bývate alebo vaše sídlo sa nachádza v Izraeli, každý spor vyplývajúci z tejto dohody 

alebo vzniknutý v súvislosti s ňou, alebo jej porušenie sa vysporiada prostredníctvom 

rozhodcovského konania na základe medzinárodných arbitrážnych pravidiel Izraelského 

inštitútu obchodnej arbitráže, ktoré sa považujú za začlenené do tejto doložky formou 

odkazu.  Arbiter bude jeden. Zmluvné strany súhlasia, že budú dodržiavať a plniť 

rozhodnutie arbitra ako konečné rozhodnutie rešpektovaním takéhoto sporu.  Jazykom 

používaným pri arbitráži bude angličtina.  Rozhodujúcim právom tejto dohody bude 

hmotné právo Anglicka a Walesu.  Týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že máte právomoc 

uzavrieť dohodu arbitráže v súlade s touto doložkou a akýmkoľvek príslušným právom. 

d. Ak máte trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti v Spojených štátoch amerických alebo v 

Portoriku, každý spor vyplývajúci z tejto dohody alebo jej porušenia sa vysporiada v 

súlade s Prílohou 1 (Vysporiadanie sporov v USA a v Portoriku), ktorá tvorí prílohu tejto 

dohody. 

e. Ak to nevyžadujú miestne zákony a v súlade s platným uzavretím záväznej zmluvy je 

riadiacim jazykom tejto dohody angličtina, a akýkoľvek preklad, ktorý dostanete, je 

poskytovaný len pre vaše pohodlie.  Všetka korešpondencia a komunikácia medzi vami 

a spoločnosťou UPS podľa tejto dohody v anglickom jazyku.  V prípade, že ste túto 

dohodu uzavreli pomocou internetového zobrazenia s verziou dohody preloženou do 

iného jazyka, než americkej angličtiny, môžete si prezrieť verziu tejto dohody v americkej 

angličtine na stránke https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf.   

f. Ustanovenia o vysporadúvaní sporov, ktoré ste uzavreli s členom strán UPS v súvislosti 

so službami UPS vrátane napr. príslušných zmluvných podmienok pre prepravu/službu 

UPS, budú bez ohľadu na predchádzajúce všeobecné ustanovenia platiť pre všetky nároky 

či spory, na ktoré sa vzťahujú. 

c. Ak máte trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti v jednej z krajín Blízkeho východu, 

Bangladéši, Indonézii alebo Izraeli, všeobecných zmluvných podmienok sa vkladá sekcia 12.16 s týmto znením: 

„12.16 Vysvetlenie.  Na túto dohodu sa budú vzťahovať nasledujúce pravidlá 

o vysvetľovaní: 

a. Nadpisy v sekcii a dokladoch nemajú vplyv na vysvetľovanie tejto dohody. 

b. Osoba zahŕňa fyzickú osobu, spoločnosť alebo neregistrovaný subjekt (bez ohľadu na to 

či má samostatnú právnu subjektivitu). 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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c. Pokiaľ to inak nevyžaduje kontext slová v jednotnom čísle budú zahŕňať aj slová 

v množnom čísle a slová v množnom čísle zahŕňajú slová v jednotnom čísle. 

d. Pokiaľ to inak nevyžaduje kontext, zmienka o jednom rode bude zahŕňať aj zmienku o 

druhom rode. 

e. Má sa za to, že akýkoľvek odkaz na anglický právny termín pre žalobu, nápravné 

opatrenie, metódu súdneho procesu, právny dokument, právny status, súd, úradníka alebo 

iný právnický koncept alebo záležitosť s ohľadom na akúkoľvek inú ako anglickú 

jurisdikciu zahŕňa odkaz na tie termíny, ktoré sa čo možno najviac približujú anglickému 

právnemu termínu v danej jurisdikcii. 

f. Odkaz na stav alebo zákonné ustanovenie je odkazom na jeho priebežne dopĺňané, 

upravované alebo znovu uzákonené znenie pred dátumom uzavretia tejto dohody alebo po 

ňom a v prípade odkazu na ustanovenie aj na všetky podriadené právne predpisy prijaté 

v rámci tohto ustanovenia pred dátumom uzavretia tejto dohody alebo po ňom. 

g. Všetky slová ako „vrátane“, „zahŕňať“, „najmä“ alebo „napríklad“, prípadne iné podobné 

výrazy nebudú obmedzovať všeobecnosť príslušných všeobecných slov.” 

h. Akýkoľvek odkaz na slovo „predajnosť“ sa bude vysvetľovať aj vo význame 

„uspokojujúcej kvality”. 

d. Ak máte trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti v jednej z krajín Blízkeho východu, 

Bangladéši, Indonézii alebo Izraeli, všeobecných zmluvných podmienok sa vkladá sekcia 12.17 s týmto znením: 

„12.17 Práva tretích strán.  Osoba, ktorá nie je stranou tejto dohody, nebude mať žiadne 

práva na základe zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999 na uplatnenie 

akýchkoľvek termínov tejto dohody, no táto skutočnosť neovplyvňuje žiadne právo ani 

opravný prostriedok tretej strany, ktorý existuje alebo je dostupný okrem tohto zákona“. 

e. Ak máte trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti v jednej z krajín Blízkeho východu, 

Bangladéši, Indonézii alebo Izraeli, všeobecných zmluvných podmienok sa vkladá sekcia 12.18 s týmto znením: 

„12.18 Boj proti podplácaniu a korupcii.  Musíte dodržiavať všetky platné právne 

predpisy, nariadenia, úpravy alebo zákonníky týkajúce sa boja proti podplácaniu a korupcii, 

okrem iného aj vrátane zákona o boji proti korupcii Spojeného kráľovstva z roku 2010 

v súvislosti s touto dohodou, a okamžite nahlásiť spoločnosti UPS akúkoľvek požiadavku 

alebo žiadosť o nenáležitú finančnú alebo inú nevýhodu ľubovoľného druhu prijatú takouto 

stranou v súvislosti s výkonom tejto dohody.“ 

f. Ak máte trvalé bydlisko alebo sídlo spoločnosti v Indonézii, sekcia 12.13 všeobecných 

zmluvných podmienok sa celkom odstraňuje a nahrádza týmto ustanovením: 

„12.13 Celé znenie dohody; úprava.  Táto dohoda predstavuje celé porozumenie a dohodu 

medzi stranami ohľadom témy tejto dohody a nahrádza akékoľvek a všetky (1) 

predchádzajúce alebo súčasné vyhlásenia, porozumenia a dohody týkajúce sa tejto témy a (2) 

všetky predchádzajúce verzie dohody o technológii UPS medzi spoločnosťou UPS a vami, 

ktoré sú všetky zlúčené do tejto dohody. Takéto zlúčenie nebude účinné vo vzťahu k softvéru. 

Používanie ktorejkoľvek určitej verzie softvéru sa vždy riadi dohodou o technológii UPS 

aktuálne platnou v čase, keď dostanete takúto určitú verziu softvéru.  Akákoľvek korporačná 

technologická dohoda medzi spoločnosťou UPS a zákazníkom, či už uzavretá pred alebo po 

dátume tejto dohody, nahrádza túto dohodu.  Akákoľvek dohoda o technológii UPS medzi 

spoločnosťou UPS a vami, ktorá má novšiu verziu než je verzia UTA 10072022, nahrádza túto 

dohodu. Nahradenie akejkoľvek predchádzajúcej dohody neobmedzí práva spoločnosti UPS 

voči vám v dôsledku akéhokoľvek porušenia alebo nedodržania takejto predchádzajúcej 

dohody pred dátumom tejto dohody. Písomnosť s elektronickým podpisom sa nekvalifikuje 

ako pozmenenie ani úprava tejto dohody.  
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Príloha 1 

Vysporiadanie sporov v USA a v Portoriku 

Záväzné rozhodcovské konanie v prípade sporov  
S výnimkou sporov, ktoré spĺňajú podmienky pre štátne súdy s obmedzenou jurisdikciou (ako je súd s nízkou 

hodnotou sporu, zmierovací súd, magistrátny súd a podobné súdy s peňažnými obmedzeniami menej ako 

30 000 USD jurisdikcie v občianskoprávnych sporoch), vy aj spoločnosť UPS súhlasíte, že akékoľvek spory 

alebo nároky, či už zo zákona alebo z vlastného imania vyplývajúce alebo súvisiace s touto dohodou, ktoré 

vzniknú úplne alebo čiastočne v Spojených štátoch amerických alebo v Portoriku bez ohľadu na dátum vzniku 

takéhoto sporu, sa vysporiadajú v celom rozsahu jednotlivým (nie hromadným ani kolektívnym) záväzným 

rozhodcovským konaním. Vy a spoločnosť UPS výslovne súhlasíte s tým, že vyššie uvedená povinnosť 

rozhodovať spory bez ohľadu na dátum vzniku takýchto sporov zahŕňa okrem iného už existujúce spory a spory, 

ktoré vyplývajú zo služieb poskytovaných v čase platnosti predchádzajúcej verzie tejto zmluvy alebo sa na ne 

vzťahujú. 

Rozhodcovským konaním sa rozumie predloženie sporu nestrannému rozhodcovi namiesto súdu alebo poroty, 

ktorý prijme konečné a záväzné rozhodnutie známe ako „nález.“ Rozhodcovské konanie umožňuje 

obmedzenejšie skúmanie než na súdoch a podlieha obmedzenej kontrole zo strany súdov. Každá zo strán má 

možnosť predložiť rozhodcovi dôkazy, či už písomne alebo prostredníctvom svedkov. Rozhodca smie udeliť len 

rovnaké náhrady škody a úľavy, ktoré môže podľa zákona udeliť súd, a musí dodržiavať podmienky tejto 

zmluvy. Vy i spoločnosť UPS súhlasíte, že jediným vzťahom je zmluvný vzťah riadený touto zmluvou. 

Inštitucionálne rozhodcovské konanie 

Rozhodcovské konanie uskutočňuje Americká arbitrážna asociácia (ďalej len „AAA“) v súlade so svojimi 

Pravidlami obchodnej arbitráže alebo, za predpokladu, že ste individuálny spotrebiteľ a využívate služby UPS 

na osobné (nie obchodné) použitie, s doplnkovými pravidlami rozhodcovského konania pre spory týkajúce sa 

spotrebiteľov (ďalej len „pravidlá AAA“) a rozsudok o náleze môže byť uvedený na akomkoľvek súde 

príslušnej jurisdikcie. Pravidlá AAA spolu s pokynmi o tom, ako začať rozhodcovské konanie, sú k dispozícii na 

stránkach https://www.adr.org. Rozhodca rozhoduje o všetkých otázkach prípadu na základe platného zákona, 

nie vlastného imania. Ak iniciujete rozhodcovské konanie, musíte sa obrátiť na registrovaného zástupcu 

spoločnosti UPS na poskytovanie služieb, Corporation Service Company, ktorá má zastúpenie v každom 

americkom štáte. Informácie takisto nájdete na internetových stránkach svojho príslušného miestneho štátneho 

tajomníka. 

Všetky rozhodcovské konania podľa tejto dohody sa budú konať jednotlivo; hromadné, konsolidované alebo 

kombinované konania alebo rozhodcovské konania, prípadne konania vedené súkromným prokurátorom, nie sú 

povolené. Vy i spoločnosť UPS sa vzdávate práva na súdnu porotu.  Vy i spoločnosť UPS sa ďalej vzdávate 

možnosti podieľať sa na hromadnom, konsolidovanom alebo hromadnom konaní či rozhodcovskom konaní. 

Miesto rozhodcovského konania/počet rozhodcov/náklady na rozhodcovské konanie 

Všetky rozhodcovské konania sa budú konať v okrese vášho trvalého bydliska a bude ich rozhodovať jeden 

rozhodca. Akýkoľvek registračný poplatok alebo administratívny poplatok požadovaný od vás podľa pravidiel 

AAA uhradíte vy do rozsahu, v ktorom tento poplatok nepresiahne výšku poplatku požadovaného za zahájenie 

podobného konania na súde, ktorý by bol inak príslušný. Pri všetkých opodstatnených sťažnostiach zaplatí 

spoločnosť UPS zvyšok tohto poplatku nad túto sumu.  Rozhodca pridelí administratívne náklady a poplatky na 

konanie v súlade s platnými pravidlami AAA.  Primerané náklady a výdavky právneho zastúpenia sa pridelia či 

udelia len v rozsahu, ktorý umožňujú platné právne predpisy. 

Rozhodca rozhoduje o všetkých otázkach okrem otázok súvisiacich s rozsahom, uplatnením a vymáhaním 

rozhodcovského ustanovenia. Právomoc rozhodovať o týchto otázkach prináleží súdu. Výklad a vymáhanie 

tohto ustanovenia sa riadi federálnym americkým Zákonom o rozhodcovským konaniach. Táto dohoda o 

rozhodcovskom konaní platí aj po ukončení tejto dohody. 

Oddeliteľnosť 

Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia v pravidlách AAA, ak sa akákoľvek časť tohto ustanovenia o 

rozhodcovských konaniach považuje z akéhokoľvek dôvodu za neplatnú alebo nevymáhateľnú, nemá to vplyv 

na platnosť alebo vymáhateľnosť zvyšnej časti tohto ustanovenia a rozhodca má právomoc zmeniť a doplniť 

akékoľvek ustanovenia považované za neplatné alebo neúčinné tak, aby boli platné a vymáhateľné. 

https://www.adr.org/
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Administratívne rozhodcovské konanie 

Pri všetkých sporoch týkajúcich sa sumy nižšej ako pätnásť tisíc dolárov (15 000,00 USD) strany predložia 

argumenty a dôkazy rozhodcovi písomne a rozhodca vydá nález iba na základe dokumentov; žiadne vypočutie 

sa neuskutoční, pokiaľ rozhodca podľa svojho vlastného uváženia a na žiadosť strany nerozhodne, že je 

nevyhnutné vyžadovať osobné vypočutie.  V prípade sporu riadiaceho sa pravidlami rozhodcovského konania 

pre spory týkajúce sa spotrebiteľov AAA pre spory týkajúce sa spotrebiteľov a týkajúceho sa sumy medzi 

pätnásťtisíc dolárov (15 000,00 USD) a päťdesiattisíc dolárov (50 000,00 USD) vrátane UPS zaplatí váš 

registračný poplatok podľa pravidiel AAA za predpokladu, že súhlasíte, aby každá strana písomne predložila 

svoje argumenty a dôkazy rozhodcovi a aby rozhodca vykonal nález založený iba na dokumentoch bez toho, aby 

sa konalo vypočutie. Bez ohľadu na toto ustanovenie sa strany môžu kedykoľvek dohodnúť využiť 

administratívne rozhodcovské konanie. 

Prístup k súdom pres spory s nízkou hodnotou 

Všetky strany si ponechávajú právo požadovať súdne rozhodnutie na štátnom súde s obmedzenou jurisdikciou 

(ako je súd pre spory s nízkou hodnotou, zmierovací súd, magistrátny súd a podobné súdy s peňažnými 

obmedzeniami menej ako 30 000 USD jurisdikcie v občianskoprávnych sporoch) vo veci jednotlivých sporov v 

rozsahu jurisdikcie tohto súdu. 

Overovacia doložka 

VY I SPOLOČNOSŤ UPS BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE KAŽDÁ STRANA SA 

VZDÁVA PRÁVA: 

(a) NA SÚDNU POROTU S CIEĽOM VYSPORIADAŤ AKÝKOĽVEK SPOR PROTI VÁM, 

SPOLOČNOSTI UPS ALEBO SÚVISIACIMI TRETÍMI STRANAMI; 

(b) VYUŽIŤ PRI VYSPORIADANÍ SPORU PROTI VÁM, SPOLOČNOSTI UPS ALEBO SÚVISIACIM 

TRETÍM STRANÁM INÝ SÚD NEŽ SÚD S OBMEDZENOU JURISDIKCIOU, AKO JE 

VYMEDZENÝ VYŠŠIE; 

(c) ŽIADAŤ SÚDNE PRESKÚMANIE DOČASNÉHO ALEBO KONEČNÉHO ROZHODNUTIA 

ALEBO NÁLEZU ROZHODCU S VÝNIMKOU ODVOLANÍ ZALOŽENÝCH NA DÔVODOCH 

VÝSLOVNE STANOVENÝCH V SEKCII 10 AMERICKÉHO ZÁKONA O ROZHODCOVSKÝCH 

KONANIACH; A 

(d) VYSTUPOVAŤ AKO PRÁVNY ZÁSTUPCA, SÚKROMNÝ PROKURÁTOR ALEBO V 

AKEJKOĽVEK INEJ ZASTUPITEĽSKEJ FUNKCII, ALEBO PRIPOJIŤ SA AKO ŽALOBCA K 

AKEJKOĽVEK HROMADNEJ, KONSOLIDOVANEJ ČI KOMBINOVANEJ ŽALOBE ČI 

ROZHODCOVSKÉMU KONANIU PROTI VÁM, SPOLOČNOSTI UPS A/ALEBO SÚVISIACIM 

TRETÍM STRANÁM. 

 

Nález 

Rozhodca smie udeliť peňažné prostriedky alebo spravodlivú úľavu v prospech iba tej strany, ktorá žiada o 

úľavu a iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytnutie úľavy na základe individuálneho nároku tejto strany. 

Rozhodcovský nález a akýkoľvek rozsudok potvrdzujúci jeho uplatnenie sa podobne vzťahuje iba na každý 

konkrétny prípad; nemôže byť použitý v žiadnom inom prípade okrem vynútenia samotného nálezu. S cieľom 

skrátiť čas a znížiť náklady na rozhodcovské konanie rozhodca neposkytne žiadne odôvodnenie svojho nálezu, 

pokiaľ nie je stručné vysvetlenie dôvodov požadované jednou zo strán. Pokiaľ sa vy a spoločnosť UPS 

nedohodnete inak, rozhodca nesmie konsolidovať nároky viac ako jednej osoby a nesmie inak predsedať žiadnej 

podobe zástupného, súkromného prokurátora ani hromadného konania. 

Dôvernosť rozhodcovského konania 

Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia v pravidlách AAA UPS a vy súhlasíte s tým, že podanie 

návrhu na rozhodcovské konanie, rozhodcovské konanie, akékoľvek dokumenty podané alebo predložené počas 

rozhodcovského konania, akékoľvek sprievodné dokumenty alebo ďalšie dokumenty pripravené na 

rozhodcovské konanie a nález rozhodcovského konania zostávajú v plnom rozsahu dôverné a nesmú byť 

sprístupnené žiadnej inej strane s výnimkou prípadov, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie tohto rozhodcovského 

ustanovenia, rozhodcovského nálezu alebo iných práv strán, alebo podľa zákonov alebo súdnych príkazov. Toto 

ustanovenie o dôvernosti neznemožňuje AAA vykazovať určité informácie o prípadoch rozhodcovského 

konania so zákazníkmi tak, ako to vyžadujú štátne právne predpisy. 



 

1 

PRÁVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 

(Verzia EUR: 38012023) 

Tieto práva koncového používateľa sú súčasťou dohody o technológii UPS a sú do nej začlenené 

odkazom; táto dohoda je k dispozícii na adrese 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/UTA.pdf>.  Práva a obmedzenia uvedené na základe 

týchto práv koncového používateľa sa vzťahujú na identifikovanú technológiu UPS.  Podľa toho sa práva 

a obmedzenia vzťahujú na vás len ak používate alebo máte prístup k technológii UPS na ktorú sa vzťahujú tieto 

práva a obmedzenia.  Pred akýmkoľvek použitím alebo prístupom k technológiám UPS, identifikovaným 

v týchto právach koncového používateľa si prečítajte práva a obmedzenia týkajúce sa použitia a prístupu k danej 

technológii UPS.  Okrem toho sa na používanie alebo prístup k akejkoľvek technológii UPS môžu vzťahovať 

informácie a všeobecné zásady používania dostupné na nasledujúcej adrese 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/IGUP.pdf>, ktoré sú zahrnuté do týchto práv koncového 

používateľa.  Pojmy ktoré sú použité, ale nie sú definované v týchto právach koncového používateľa, majú 

význam definovaný v časti Všeobecné zmluvné podmienky tejto dohody. 

Ak to nie je v týchto právach koncového používateľa ďalej uvedené inak, váš prístup k technológii 

UPS a jej používanie sú bezplatné. Technológia UPS môže poskytovať prístup k službám UPS založeným na 

poplatkoch (napr. prepravné služby prístupné prostredníctvom akejkoľvek technológie UPS), ktoré sa riadia 

inými dohodami so spoločnosťou UPS. Zaväzujete sa, že vaše používanie služieb UPS prostredníctvom 

technológie UPS, či už za poplatok alebo bez poplatku, je v súlade s tými dohodami, ktoré ste uzavreli so 

spoločnosťou UPS týkajúcimi sa daných služieb UPS, napríklad vrátane príslušných zmluvných podmienok 

UPS pre prepravu/službu. 

1 Všetky technológie UPS. Nasledujúce platí pre všetky technológie UPS. 

1.1 Beta technológia.  

(a) Dostupnosť. V niektorých prípadoch vám počas skúšobného obdobia spoločnosť 

UPS sprístupní vylepšenia technológie UPS, alebo ďalšie nové technológie, ktoré nie sú všeobecne dostupné 

(„technológia Beta“).  Ak je technológia Beta vylepšením súčasnej technológie UPS, bude sa považovať za 

súčasť jej príslušnej základne technológie UPS a podmienky tejto dohody, ktoré sa vzťahujú na takúto 

technológiu UPS sa budú vzťahovať na technológiu Beta.  Ak technológia Beta prináleží k ďalšej novej 

technológii, UPS podá upovedomenie o sekciách týchto podmienkach, ktoré sa budú vzťahovať na vaše 

používanie tejto technológie Beta.  BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, ČO JE V ROZPORE SO 

VŠEOBECNÝMI ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI, SPOLOČNOSŤ UPS NENESIE ŽIADNU 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VAŠE POUŽÍVANIE TECHNOLÓGIE BETA.  V prípade akejkoľvek nezrovnalosti 

medzi inými podmienkami tejto dohody a sekciou 1.1 práv koncového používateľa, táto sekcia 1.1 práva 

koncového používateľa má vyššiu právnu silu v rozsahu potrebnom na vyriešenie takéhoto konfliktu týkajúceho 

sa technológie Beta. 

(b) Dôvernosť. Existencia, vlastnosti, prevádzka, bezpečnosť, výkon, hodnotenie, 

posudzovanie, schopnosti a obsah technológie Beta; vaše pripomienky, otázky a návrhy týkajúce sa technológie 

Beta a všetky ostatné informácie a údaje týkajúce sa alebo obsiahnuté v technológii Beta sú dôverné informácie 

alebo obchodné tajomstvá spoločnosti UPS. 

(c) Použitie vašich informácií. UPS WorldShip obsahuje funkciu, ktorá umožňuje 

spoločnosti UPS merať vaše používanie rôznych funkcií týchto aplikácií a elektronicky informovať spoločnosť 

UPS o tomto používaní.  Spoločnosť UPS má právo zbierať z vášho počítača konfiguračné údaje systému 

a záznamy o vašich aktivitách pri používaní technológie Beta („správa technológie Beta“).  Spoločnosť UPS 

môže správu technológie Beta použiť ako pomoc pri vykonávaní analýzy riešenia problémov a na zlepšenie 

funkčnosti technológie Beta.  Súhlasíte, že spoločnosť UPS smie voľne reprodukovať, používať, zverejňovať, 

vystavovať, ukazovať, pretvárať, vytvárať odvodené práce a distribuovať druhým, bez obmedzenia či povinnosti 

akéhokoľvek druhu voči vám, všetky pripomienky, informácie, údaje a návrhy, vrátane údajov správy 

technológie Beta a údajov zo spätnej väzby (no nie finančné údaje, finančné plány ani produktové plány, ktoré 

nie sú bežne známe alebo verejne dostupné), ktoré poskytnete spoločnosti UPS s ohľadom na technológiu Beta.  

Okrem toho spoločnosť UPS bude môcť voľne použiť akékoľvek nápady, koncepcie, know-how alebo techniky 

obsiahnuté v týchto informáciách bez obmedzenia či povinnosti akéhokoľvek druhu voči vám. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/UTA.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/IGUP.pdf
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(d) Poruchy a chyby. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK, ČO JE V ROZPORE SO 

VŠEOBECNÝMI ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI, SEKCIA 8.2, BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, 

ŽE (A) TECHNOLÓGIA BETA MÔŽE OBSAHOVAŤ PORUCHY A CHYBY A SPOLOČNOSŤ UPS 

NEROBÍ ŽIADNE VYHLÁSENIA ANI NEDÁVA ZÁRUKY (ZÁKONOM, ZVYKOVÝM PRÁVOM 

ALEBO INAK), ŽE TÁTO TECHNOLÓGIA BETA BUDE VYHOVOVAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM 

ALEBO ŽE JEJ POUŽÍVANIE ALEBO PREVÁDZKA BUDE NEPRERUŠENÁ ALEBO 

BEZPORUCHOVÁ; (B) TECHNOLÓGIA BETA NIE JE VO VOĽNOM PREDAJI A SPOLOČNOSŤ UPS 

NEMÁ ŽIADNU POVINNOSŤ SPRÍSTUPNIŤ TECHNOLÓGIU BETA NA PREDAJ ALEBO LICENCIE 

KEDYKOĽVEK V BUDÚCNOSTI; A (C) SPOLOČNOSŤ UPS NEBUDE POVINNÁ POSKYTOVAŤ 

ŽIADNU ÚDRŽBU, PODPORU ANI INÉ SLUŽBY TÝKAJÚCE SA TECHNOLÓGIE BETA. 

(e) Skúšobné obdobie. Skúšobné obdobie pre technológiu Beta bude prebiehať od dátumu, kedy 

dostanete technológiu Beta, do dátumu špecifikovaného spoločnosťou UPS výlučne podľa jej vlastného 

uváženia. Spoločnosť UPS môže kedykoľvek vypovedať skúšobné obdobie a všetky práva udelené v technológii 

Beta podľa potreby po vašom upovedomení.  Zaväzujete sa, že prestanete používať technológiu Beta na konci 

skúšobného obdobia alebo po vypovedaní skúšobného obdobia spoločnosťou UPS, podľa toho, ktoré nastane 

skôr.  Technológia Beta sa smie používať len v spojitosti s podanými zásielkami.  

1.2 Koncoví používatelia v orgánoch vlády USA. Technológia UPS sa podľa definície tohto 

výrazu vo federálnej vyhláške o akvizíciách 48 C.F.R. (zbierky federálnych vyhlášok) § 2.101 kvalifikuje ako 

„komerčné položky“ a skladá sa z „komerčného počítačového softvéru” a „dokumentácie ku komerčnému 

počítačovému softvéru” (vrátane akýchkoľvek sprievodných technických údajov) ako takých, na základe 

použitia týchto výrazov v 48 C.F.R. § 12 212 a 48 C.F.R. § 227 7202-3, bez ohľadu na to, či sa technológia UPS 

dodáva ako produkt, ku ktorému má prípadne prístup ako používateľ vláda USA v spojení so službou.  Použitie, 

kopírovanie, rozmnožovanie, uvoľňovanie, pozmeňovanie, sprístupňovanie alebo prenos technológie UPS a 

akýchkoľvek s ňou súvisiacich alebo odvodených údajov je obmedzené v súlade s ustanoveniami 48 C.F.R. § 

12.211, 48 C.F.R. § 12.212, 48 C.F.R. § 227,7102-2 a 48 C.F.R. § 227.7202-1 až 227.7202-4. Namiesto toho a 

nahrádza všetky federálne predpisy o akvizíciách („FAR“), dodatok o obhajobe FAR („DFARS“) alebo iné 

doplňujúce doložky a ustanovenia o zastupovaní, ktoré sa týkajú vládnych práv na počítačový softvér alebo 

technické údaje. Koncoví používatelia vlády USA získajú technológiu UPS len s tými právami, ktoré sú 

uvedené v tejto dohode. Ak konečný používateľ vlády USA potrebuje práva neprenesené podľa podmienok 

opísaných v tejto časti, musí rokovať so spoločnosťou UPS, aby určil, či existujú prijateľné podmienky na 

prevod týchto práv a musí sa prijať vzájomne prijateľný písomný dodatok, ktorý konkrétne tieto práva vyjadrí a 

ktorý musí byť zahrnutý do akejkoľvek platnej dohody, aby bol účinný. Ak táto dohoda nezodpovedá potrebám 

koncových používateľov vlády USA a strany nemôžu dosiahnuť vzájomnú dohodu o podmienkach tejto dohody, 

vláda USA sa zaväzuje ukončiť používanie technológie UPS a vrátiť akýkoľvek softvér alebo technické údaje 

dodané ako časť technológie UPS spoločnosti UPS nepoužité. 

2 Všetky API súpravy nástrojov UPS Developer Kit.  Nasledujúce informácie sa vzťahujú na všetky API 

súpravy nástrojov UPS Developer Kit. 

2.1 Práva.  Ak dostanete technickú dokumentáciu API pre rozhranie UPS Developer Kit API a 

požadované bezpečnostné prvky, máte licenciu na (1) vývoj rozhrania k takémuto API súpravy UPS Developer 

Kit, (2) integráciu rozhrania do aplikácie a (3) používanie rozhrania integrovaného s aplikáciou z iného ako 

obmedzeného územia na prístup k UPS Developer Kit API na požadovanie a prijímanie informácií. Na 

objasnenie uvádzame, že tento odsek nestanovuje právo autorizovať (a) tretie strany na používanie 

aplikácie/aplikácií ani vám nedáva právo používať aplikáciu/aplikácie v prospech tretej strany a neoprávňuje vás 

(b) na distribúciu aplikácie/aplikácií tretím stranám. Ak chcete získať práva na distribúciu aplikácie tretím 

stranám (vrátane hostingu pre prístup tretích strán), kontaktujte spoločnosť UPS, ako je opísané v príslušnej 

technickej dokumentácii API. Ak získate prístup k UPS Developer Kit API ako súčasť riešenia tretej strany, 

nedostanete technickú dokumentáciu API a nemáte právo vyvíjať ani distribuovať aplikáciu a na vaše 

používanie akéhokoľvek nástroja UPS Developer Kit API prostredníctvom takéhoto riešenia tretej strany sa 

nevzťahujú práva koncového používateľa uvedené v sekcii 1.0 práv koncového používateľa.  K niektorému 

z UPS Developer Kit API môžete pristupovať z krajiny alebo územia, ktoré sa nenachádza na obmedzenom 

území.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nástroje UPS Developer Kit API nevrátia zamýšľaný výsledok 

pre každú krajinu alebo územie povoleného územia.  Na určenie toho, pre ktorý štát alebo územie zaručí UPS 

Developer Toolkit API zamýšľaný výsledok, môžete použiť príslušnú technickú dokumentáciu API. 

2.2 Vlastníctvo.  Budete vlastniť všetky práva, nároky a záujmy pre všetky také aplikácie, 

s výnimkou zapracovaných materiálov UPS alebo od nich odvodených prác alebo úprav. 
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2.3 Prístup k aplikáciám. Na písomnú žiadosť poskytnete spoločnosti UPS, podľa voľby 

spoločnosti UPS, prístup k aplikácii alebo jej kópiu (a/alebo akejkoľvek jej aktualizácie) a adresu URL pre 

každú lokalitu aplikácie na internete (ak sa aplikácia používa na internete alebo je k dispozícii prostredníctvom 

internetu) na účely zistenia, či je aplikácia v súlade s podmienkami tejto dohody, okrem iného aj vrátane 

technickej dokumentácie k API.  Spoločnosť UPS môže pozastaviť prístup k UPS Developer Kit API bez 

predchádzajúceho upozornenia, ak sa domnieva, že aplikácia je v rozpore s touto dohodou. 

2.4 Podpora. S výnimkou problémov súvisiacich s poskytovaním výrobkov a služieb zo strany 

spoločnosti UPS (napr. registrácia na stránkach UPS.com alebo UPS My Choice®) zodpovedáte za údržbu a 

podporu svojej aplikácie vy sami.  

2.5 Zobrazovanie informácií. Aplikácia nesmie zobrazovať Informácie o žiadnych iných 

poskytovateľoch prepravných služieb alebo takéto iné prepravné služby na žiadnej stránke zobrazujúcej 

informácie, či už sa skladá z jedného alebo viacerých rámov.  Táto požiadavka nebráni tomu, aby aplikácia 

zobrazovala ponuku poskytovateľov prepravných služieb, ak táto ponuka alebo stránka neobsahuje žiadne iné 

informácie, vrátane, okrem iného, identifikácie alebo popisu konkrétnych úrovní služieb týchto poskytovateľov 

prepravných služieb.  V rámci aplikácie musíte uviesť všetky údaje v každom údajovom poli bez zmien, 

vymazania alebo úprav akéhokoľvek druhu. 

2.6 Zákazy. Ak používate nástroje UPS Developer Kit API, nebudete poskytovať sublicenciu na 

prístup k nástrojom UPS Developer Kit API tretej strane. V dôsledku toho nebudete vytvárať aplikáciu, ktorá 

bude fungovať v podstate rovnako ako nástroje UPS Developer Kit API, a ponúkať ju na používanie tretím 

stranám alebo používať rozhrania API na spracovanie či ukladanie akýchkoľvek údajov, ktoré podliehajú 

nariadeniam o medzinárodnom obchodovaní so zbraňami ministerstva zahraničných vecí USA.  

2.7 Informácie o sadzbách. Ak zobrazíte alebo robíte reklamu na iné sadzby, než sú sadzby 

spoločnosti UPS uvádzané v nástrojoch UPS Developer Kit, potom musíte viditeľne zobraziť v rozumnej 

vzdialenosti od týchto sadzieb nasledujúce vyhlásenie alebo iné podobné vyhlásenie, ktoré z času na čas 

poskytuje spoločnosť UPS: „Tieto poplatky nemusia predstavovať len sadzby spoločnosti UPS a môžu zahŕňať 

manipulačné poplatky vymerané [vami]“. 

2.8 Obmedzenia hosťovania. Smiete (1) hosťovať aplikáciu vo svojom zariadení v ktorejkoľvek 

krajine alebo ktoromkoľvek území, ktoré nie sú súčasťou obmedzeného územia alebo (2) výlučne vo svoj 

prospech uzatvárať zmluvy s poskytovateľom služieb, ktorý nie je konkurentom spoločnosti UPS 

(„poskytovateľ hostiteľských služieb“), pokiaľ nemá od spoločnosti UPS písomné povolenie na hosťovanie 

aplikácie v zariadení poskytovateľa hostiteľských služieb v ktorejkoľvek krajine alebo na ktoromkoľvek území, 

ktoré nie sú obmedzeným územím.   

2.9 Obmedzenie.   Spoločnosť UPS stanovuje a vynucuje limity pre vaše používanie nástrojov 

UPS Developer Kit API (napr. obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré môžete urobiť) podľa nášho vlastného 

uváženia. Súhlasíte s týmito obmedzeniami, ktoré sú zdokumentované v každom nástroji UPS Developer Kit 

API, a nebudete sa ich pokúšať obísť. Ak by ste chceli používať akékoľvek nástroje UPS Developer Kit API nad 

rámec týchto limitov, musíte získať výslovný súhlas spoločnosti UPS (a spoločnosť UPS môže odmietnuť 

takúto požiadavku alebo vám udeliť len podmienečné prijatie na základe vašej dohody o dodatočných 

podmienkach a/alebo poplatkoch za toto použitie).  

3 Podmienky pre jednotlivé nástroje UPS Developer Kit API.  Okrem podmienok uvedených v článku 1 

sa na špecifické nástroje UPS Developer Kit API vzťahujú nasledujúce podmienky. 

3.1 UPS® Address Validation API a UPS Street Level Address Validation API.  Všetky žiadosti 

zaslané API UPS® Address Validation UPS alebo UPS Street Level Address Validation API budú výlučne 

za účelom overenia adresy v súvislosti s podaním zásielky určenej na doručenie pomocou služieb ponúkaných 

spoločnosťou UPSI.  Aplikáciu/Aplikácie musíte navrhnúť tak, aby viditeľne ukazovali nasledujúce vyhlásenie 

alebo iné podobné vyhlásenie, ktoré spoločnosť UPS z času na čas poskytuje, na tej istej viditeľnej obrazovke a 

v rozumnej vzdialenosti od informácií informujúcich používateľa o nesprávnej adrese:  „OZNÁMENIE: 

Spoločnosť UPS nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie poskytnuté funkciou overenia adresy.  Funkcia 

overenia adresy nepodporuje identifikáciu ani overenie obyvateľov danej adresy.“  Okrem toho musíte 

aplikáciu/aplikácie navrhnúť tak, aby viditeľne zobrazovali nasledujúce vyhlásenie alebo iné podobné 

vyhlásenie, ktoré spoločnosť UPS z času na čas poskytuje, na tej istej viditeľnej obrazovke a v rozumnej 

vzdialenosti od informácií zaslaných UPS Address Validation API alebo Street Level Address Validation 
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API informujúcich používateľa o jednom z nasledujúcich (podľa Vašej voľby): (a) ohľadom adresy P.O. Box, 

alebo (b) ohľadom akejkoľvek adresy:  „OZNÁMENIE: Funkcia overenia adresy overí adresy P.O. Box. 

Spoločnosť UPS však nedoručuje na P.O. Box. Pokusy zákazníka o doručenie na P.O. Box cez UPS môže viesť 

k dodatočným poplatkom.“ 

3.2 UPS® Shipping API.UPS Shipping API poskytuje prístup k (1) UPS Hazardous Materials 

Functionality, ktorá umožňuje dodávku určitých nebezpečných tovarov a nebezpečných materiálov, a (2) 

medzinárodnej znalostnej databáze, ktorá poskytuje prístup k informáciám, ktoré možno využiť na uľahčenie 

cezhraničnej prepravy.  Vaše použitie funkcie UPS Hazardous Materials Functionality sa riadi právami 

koncového používateľa, časť 10.1 a vaše používanie možností medzinárodnej znalostnej databázy 

prostredníctvom rozhrania API pre prepravu UPS sa riadi oddielom 3.6 zásad poskytovania informácií 

a všeobecného používania. 

3.3  UPS Delivery Intercept™ API.  

(a) Autorizovaní zamestnanci. Zaistíte, aby prístup k akejkoľvek aplikácii obsahujúcej 

rozhranie UPS Delivery Intercept API (ďalej len „aplikácia DI“) mali len vaši zamestnanci, ktorí takýto 

prístup potrebujú v rámci výkonu svojich bežných povinností na vyžiadanie služieb zachytávania podaných 

zásielok s dodacím listom na základe vášho oprávnenia (ďalej len „zamestnanci s oprávnením na používanie 

DI“). Z vašej strany sa vyžaduje vedenie zoznamu zamestnancov s oprávnením na používanie DI a ste povinní 

predložiť ho spoločnosti UPS do desiatich pracovných dní od takejto požiadavky. 

(b) Prístup a použitie. Prístup k aplikácii DI a jej používanie vrátane, ale nielen, 

prostredníctvom vašich sieťových zdrojov, platforiem, zariadení, serverov, pracovných staníc a aplikácií 

nastavených vo vašej sieti bude pre každého zamestnanca s oprávnením na používanie DI vyžadovať 

používateľské meno a heslo. Musíte zabezpečiť kontrolu používateľských mien a hesiel pre aplikáciu DI 

nasledujúcim spôsobom: (1) každý zamestnanec s oprávnením na používanie DI bude mať jedinečné vlastníctvo 

požívateľského mena a hesla pre jedného používateľa; (2) žiadne používateľské meno sa nebude zdieľať ako 

používateľské meno pre generického alebo skupinového používateľa; (3) pre každého zamestnanca s 

oprávneniami na používanie DI, ktorý skončil pracovný pomer, je neprítomný alebo preložený, budú všetky 

prístupové práva okamžite odvolané alebo odstránené; (4) prístupové práva k aplikácii DI poskytujete 

zamestnancom s oprávnením na používanie DI vy, a to na základe pracovnej náplne s čo najmenšími 

privilégiami potrebnými pre danú pracovnú náplň; (5) v prípade odvolania používateľského mena je pre 

reaktiváciu používateľského mena potrebná pozitívna identifikácia zamestnanca s oprávnením na používanie 

DI; a (6) po najviac piatich neúspešných pokusoch o prihlásenie musí byť používateľské meno deaktivované.  

Oprávnenia na prístup k aplikácii DI budete kontrolovať najmenej raz mesačne s cieľom zaistiť primeranosť 

všetkých takýchto oprávnení. 

(c) Bezpečnosť. Počas celého trvania tejto dohody budete mať zavedené fyzické 

zabezpečovacie opatrenia na fyzický prístup k pracovným staniciam používaným na prístup k aplikácii DI, 

pričom ich úroveň ochrany bude prinajmenšom zodpovedať úrovni, ktorú používate na ochranu vlastných 

obchodných tajomstiev. 

(d) Záznam o použití. O všetkej činnosti súvisiacej s prístupom k aplikácii DI budete 

udržiavať záznamy. Tieto audítorské údaje je potrebné uchovávať počas trvania tejto dohody a 24 mesiacov po 

jej ukončení. Vedenie denníka musí obsahovať minimálne nasledujúce: (1) dátum a čas každej zaznamenanej 

udalosti; (2) kedy relácia končí; (3) zdrojová a cieľová adresa IP; (4) používateľské meno; (5) podrobnosti o 

uskutočnených, úspešných a neúspešných pokusoch o prístup; a (6) typ vykonávanej aktivity. 

(e) Audit. Spoločnosti UPS a jej audítorom (vrátane personálu pre interný audit a 

externých audítorov) poskytnete právo overiť vaše plnenie požiadaviek vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 

zaobchádzanie s údajmi tejto sekcie 3.3(e) v nasledujúcich prípadoch: (1) ak je spoločnosť UPS oprávnene, v 

dobrej viere presvedčená o zneužití aplikácie DI alebo jej rozhraní, podvode pomocou aplikácie DI alebo jej 

rozhraní alebo o vašom neplnení bezpečnostných požiadaviek tejto sekcie 3.3 či (2) následkom porušenia 

akéhokoľvek obmedzenia na zverejnenie informácií v informáciách a všeobecných zásadách používania článok 

1 vo vzťahu k informáciám získaným vami prostredníctvom aplikácie DI. Takéto práva na audit budú zahŕňať 

prístup k (X) vašim priestorom, kde sa pristupuje k aplikácii DI, (Y) zamestnancom s oprávnením na prístup k 

DI a (Z) údajov a záznamom súvisiacim s prístupom k aplikácii DI a jej používaním. 
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(f) Odškodnenie. Na vlastné náklady a výdavky odškodníte chránené osoby UPS za 

všetky škody im vzniknuté a vyplývajúce alebo súvisiace s (1) použitím alebo zneužitím UPS Delivery Intercept 

API a systémov UPS zo strany vás alebo vašich zamestnancov, zástupcov alebo dodávateľov a (2) použitím 

alebo prístupom k UPS Delivery Intercept API a systémom UPS osobou, ktorá získa prístup s použitím rozhraní, 

aplikácie alebo bezpečnostných prvkov vrátane najmä priameho alebo nepriameho použitia alebo prístupu bez 

ohľadu na to, či na to mala alebo nemala od vás oprávnenie. 

3.4 UPS® Locator API pre UPS Access Point Locations.  

(a) Ďalšie obmedzenia použitia. Súhlasíte, že budete používať UPS Locator API pre 

UPS Access Point Locations len na podporu a ako odpoveď na žiadosť zákazníka o poskytnutie 

informácií z dodacieho listu pre podané zásielky.  Informácie o lokalitách zobrazené pomocou UPS 

Locator API pre UPS Access Point Locations môžete použiť len na účely uspokojenia takejto 

požiadavky zákazníka.  Po dokončení akejkoľvek vzdialenej komunikácie so svojím zákazníkom 

musíte zlikvidovať všetky informácie o lokalite zobrazené funkciou UPS Locator API pre UPS 

Access Point Locations.  Súhlasíte s tým, že nebudete používať ani inak rozširovať informácie 

o lokalite zobrazené funkciou UPS Locator API pre UPS Access Point Locations ako celok alebo ich 

časť inak, ako je výslovne uvedené v tejto sekcia 3.4(a) bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti 

UPS. 

(b) Žiadne práva k ochranným známkam. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie, ktoré 

môže byť v rozpore s touto dohodou, táto dohoda vás neoprávňuje na použitie obchodnej známky, 

slovnej známky, názvu, symbolu alebo akejkoľvek ich kombinácie, ktoré vlastní alebo na ktoré 

poskytuje licenciu spoločnosť UPS v žiadnej takejto aplikácii UPS Access Point.  V rozsahu, v akom sa 

snažíte používať obchodné známky UPS Access Point v súvislosti s takouto aplikáciou, musíte vyplniť 

formulár žiadosti o použitie značky UPS Access Point v nástroji UPS Brand Central na adrese 

<https://brand.ups.com> a získať licenciu na obchodnú známku od spoločnosti UPS, ktorú vám 

spoločnosť UPS udelí na základe vlastného uváženia. 

3.5 UPS® Electronic Manifest Service a UPS Host Manifest Service.  

(a) Požiadavky na načítanie. Súhlasíte, že PLD smiete načítať do UPS Electronic 

Manifest Service alebo UPS Host Manifest Service, ak (1) najprv overíte všetky PLD pomocou UPS Rating 

API a funkcie overenia adresy, ktorá overí presnosť mesta, štátu a PSČ (ak sa vzťahuje), (2) dostanete písomné 

potvrdenie od UPS, ktoré uvádza, že aplikácia a všetky rozhrania používané v spojitosti s aplikáciou boli 

preverené a schválené spoločnosťou UPS, alebo (3) získate prístup k UPS Electronic Manifest Service či UPS 

Host Manifest Service prostredníctvom riešenia tretej strany. Toto potvrdenie je neplatné, ak sú aplikácia alebo 

rozhrania akýmkoľvek spôsobom pozmenené alebo upravené alebo použité v súvislosti s akýmkoľvek 

softvérom, ktorý ovplyvňuje výkonnosť aplikácie alebo rozhraní. 

(b) Výmena informácií.  Beriete na vedomie, že spoločnosť UPS môže mať na 

obmedzené obdobie diaľkový prístup k aplikácii alebo riešeniu tretej strany výlučne na účely výkonu 

aktualizácií a zmien týkajúcich sa služieb UPS, sadzieb UPS, smerovacieho kódu UPS a/alebo materiálov UPS 

obsiahnutých v aplikácii alebo riešení tretej strany. 

(c) Načítanie PLD. Do spoločnosti UPS musíte zaslať PLD pre akúkoľvek odchádzajúcu 

zásielku prostredníctvom služby UPS Electronic Manifest Service a UPS Host Manifest Service ešte 

predtým, než tieto balíky vyzdvihne vodič UPS.  

3.6 UPS® Account Validation API. Vyhlasujete a ručíte za to, že sa pokúsite overiť si čísla účtov 

pomocou UPS Account Validation API iba v prípadoch, keď na to dostanete povolenie zo strany oprávneného 

držiteľa účtu takýchto čísiel účtov na overenie platnosti týchto čísel účtov. Na vaše osobné náklady a výdavky 

týmto zbavujete chránené osoby UPS zodpovednosti za akékoľvek a všetky škody, ktoré im vzniknú, plynúce či 

spojené s porušením tejto sekcie 3.6 z vašej strany. 

3.7 UPS My Choice® Enrollment API a UPS My Choice® Eligibility API.  

(a) Obmedzenia.  Spoločnosti UPS zašlete pomocou UPS My Choice® Enrollment API 

a UPS My Choice® Eligibility API v súvislosti s predbežnou registráciou UPS My Choice® len informácie 

zadané priamo osobou, ktorej sa predbežná registrácia týka (ďalej len „registrovaná osoba My Choice“), alebo 

https://brand.ups.com/
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informácie vopred vyplnené aplikáciou a v každom prípade potvrdené registrovanou osobou My Choice.  

Informácie v súvislosti s predbežnou registráciou UPS My Choice® nie je dovolené spoločnosti UPS posielať, 

pokiaľ sa získali prostredníctvom telefonického centra.  Informácie o registrovanej osobe My Choice poskytnuté 

spoločnosti UPS prostredníctvom UPS My Choice® Enrollment API a UPS My Choice® Eligibility API 

(ďalej len „informácie z My Choice Enrollment“) smiete v súvislosti s registráciou registrovanej osoby My 

Choice do služieb UPS My Choice® používať výhradne vo výslovnom súlade s ustanoveniami tejto dohody.    

(b) Uchovávanie vrátených informácií. S výnimkou obmedzeného účelu dodržiavania 

postupov na dočasné uchovávanie a predkladanie uvedených nižšie vám nie je dovolené uchovávať žiadne 

informácie z My Choice Enrollment s výnimkou dočasných kópií nevyhnutných na výmenu informácií so 

systémami UPS a registrovanými osobami My Choice prostredníctvom aplikácie v súvislosti s konkrétnou 

požiadavkou na komunikáciu zo strany registrovanej osoby My Choice v rámci aplikácie.  Po dokončení 

výmeny informácií vyžiadanej registrovanou osobou My Choice, pre ktorú sa kópia vytvorila, je nutné trvalo 

zničiť všetky takéto dočasné kópie.Pokyny pre súhlas a vývoj registrovanej osoby My Choice.   

(i) Prezentácia. Registrovaným osobám My Choice poskytnete spôsob, ktorým 

budú môcť urýchlene požiadať o registráciu v UPS My Choice® prostredníctvom aplikácie (ďalej len 

„oznámenie o súhlase s registráciou My Choice“). Súčasťou Oznámenia o súhlase s registráciou My Choice v 

rozhraní aplikácie musí byť zaškrtávacie políčko.  Oznámenie o súhlase s registráciou My Choice môžu dopĺňať 

Licencované registračné známky My Choice Licensed Marks, pokiaľ sa tieto Licencované registračné známky 

My Choice Licensed Marks zobrazujú v súlade s podmienkami tejto dohody.  Oznámenie o súhlase s 

registráciou My Choice bude mať formu v zásade podobnú nasledujúcej: „Áno! Súhlasím s predbežnou 

registráciou do UPS My Choice®, aby som mohol/mohla dostávať oznámenia o doručení zásielok e-mailom.  

Rozumiem, že [vy] použije zozbierané údaje na predbežnú registráciu do služieb UPS My Choice® a na zadanú 

e-mailovú adresu mi zašlete e-mail s ďalšími informáciami vrátane informácií o tom, ako vykonať úplnú 

registráciu a využívať ďalšie funkcie. Odpovede na akékoľvek otázky nájdete v Oznámení spoločnosti UPS o 

ochrane osobných údajov na adrese www.ups.com.“  Na začiatku Oznámenia o súhlase s registráciou My 

Choice sa bude nachádzať zaškrtávacie políčko, ktoré nebude predvolene zaškrtnuté.Prehľad. Pred komerčným 

využitím aplikácie poskytnete spoločnosti UPS prepojenie na vývojárske a testovacie stránky, na ktorých môže 

spoločnosť UPS skontrolovať vaše navrhované Oznámenie o súhlase s registráciou My Choice v aplikácii, aby 

ho mohla skontrolovať a schváliť. Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo zamietnuť akékoľvek vami navrhované 

Oznámenie o súhlase s registráciou My Choice.  Ak spoločnosť UPS zamietne vami navrhované Oznámenie o 

súhlase s registráciou My Choice, zmluvné strany budú spolupracovať na vytvorení vzájomne prijateľného 

Oznámenia o súhlase s registráciou My Choice.  Spoločne so spoločnosťou UPS sa vzájomne dohodnete na 

umiestnení Oznámenia o súhlase s registráciou My Choice v rámci rozhrania. Okrem toho spoločnosti UPS do 

troch (3) dní od príslušnej žiadosti poskytnete úplnú kópiu grafického používateľského rozhrania pre každú 

obrazovku registrácie do UPS My Choice® v aplikácii. 

(iii) Záznam súhlasu. Nasnímate a uchováte všetky údaje vrátane krstného mena 

a priezviska registrovanej osoby My Choice, dátumu, časovej značky a dizajnovej verzie rozhrania (takéto údaje 

registrovanej osoby My Choice sa súhrnne označujú ako „Záznam o súhlase s registráciou My Choice“) ako 

dôkaz o výslovnej žiadosti každej registrovanej osoby My Choice o registráciu do služieb UPS My Choice a 

všetky Záznamy o súhlase s registráciou do My Choice® poskytnete prostredníctvom zabezpečeného protokolu 

prenosu údajov („FTP“) v elektronickej podobe vo formáte .CSV do troch (3) dní od takejto žiadosti. Po 

poskytnutí Záznamov o súhlase s registráciou My Choice spoločnosti UPS v súlade s predchádzajúcim odsekom 

tieto Záznamy o súhlase s registráciou do My Choice vymažete. 

(d) Správca záznamov.  Na žiadosť spoločnosti UPS a na jej náklady poskytnete k 

dispozícii správcu záznamov s cieľom dosvedčiť súhlas registrovanej osoby My Choice® s registráciou do 

služieb UPS My Choice pomocou všetkých dostupných informácií. 

(e) Odškodnenie. Na vaše osobné náklady a výdavky zbavujete chránené osoby UPS 

zodpovednosti za akékoľvek a všetky škody plynúce či spojené s (i) nedodaním dostatočného dôkazu o 

súhlase registrovanej osoby My Choice s registráciou do služieb UPS My Choice® z vašej strany alebo 

(ii) poskytnutím nesprávnych informácií spoločnosti UPS prostredníctvom UPS My Choice® 

Enrollment API a UPS My Choice® Eligibility API. 

http://www.ups.com/
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4 Všetky technológie Web Accessed UPS.  Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky technológie UPS, 

ktoré sú dostupné na webových stránkach UPS. 

4.1 Dostupné funkcie. Môžete využívať prístup ku ktorejkoľvek technológii Web Accessed UPS z 

krajiny alebo územia, ktoré nie je obmedzeným územím.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že technológia 

Web Accessed UPS neposkytne zamýšľaný výsledok pre každú krajinu alebo územie povoleného územia. 

4.2 Jednorazové prihlásenie a online služby tretích strán. Spoločnosť UPS na stránke UPS.com 

ponúka funkciu jednorazového prihlásenia.  Ak sa rozhodnete použiť svoje prihlasovacie údaje pre jednu z 

dostupných sociálnych platforiem na prihlasovacej stránke UPS.com (jednotlivo „platforma“), spoločnosť UPS 

obdrží z platformy Vaše základné údaje, ako napríklad meno, e-mailovú adresu a iné informácie, o ktoré sa so 

spoločnosťou UPS podelíte na platforme, či už teraz alebo v budúcnosti. Ak sa zapájate do platforiem, 

komunikujete s tretími stranami, nie spoločnosťou UPS. Spoločnosť UPS neschvaľuje platformy ani ich neriadi. 

Informácie, o ktoré sa na platforme podelíte, podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov platformy a Vašim 

nastaveniam o ochrane osobných údajov na platforme. Spoločnosť UPS neposkytuje žiadne vyhlásenia ani 

záruky, výslovné ani predpokladané, čo sa týka webových stránok alebo aplikácie tretích strán (vrátane 

presnosti, spoľahlivosti a úplnosti informácií, ktoré tretie strany poskytujú alebo vrátane ich pravidiel ochrany 

osobných údajov). Ak sa rozhodnete pristupovať na iné webové stránky, vrátane všetkých platforiem, robíte tak 

na vlastné riziko. Spoločnosť UPS nebude za žiadnych okolností zodpovedať za straty ani škody v dôsledku 

používania platformy či webovej stránky alebo aplikácie tretej strany.   Ak sú služby platformy dočasne alebo 

trvalo neprístupné, ak sa rozhodnete vymazať svoj účet na platforme, alebo ak zrušíte prepojenie medzi vašimi 

prihlasovacími údajmi a platformou z vášho profilu UPS na stránke ups.com, nebudete sa môcť viac prihlásiť k 

vášmu profilu UPS na stránke ups.com prostredníctvom prihlasovacích údajov platformy. Budete sa musieť 

prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov vášho profilu UPS.com, aby ste sa aj naďalej mohli prihlasovať a 

používať váš profil. 

5 Podmienky pre jednotlivé technológie Web Accessed UPS Technologies.  Okrem podmienok uvedených 

v článku 3 sa na špecifické technológie UPS Web Accessed Technologies, ktoré sú dostupné na webových 

stránkach UPS, vzťahujú nasledujúce podmienky.   

5.1 UPS.com™ Shipping. UPS.com™ Shipping poskytuje prístup k UPS Hazardous Materials 

Functionality, ktorá umožňuje dodávku určitých nebezpečných tovarov a nebezpečných materiálov.  Vaše 

použitie funkcie UPS Hazardous Materials Functionality sa riadi právami koncového používateľa, časť 10.1. 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment. Súhlasíte, že zásielky môžete zrušiť len prostredníctvom 

zrušenia zásielky UPS.com, ak (1) je zásielka na účte UPS spojenom s Vaším systémovým účtom UPS.com, 

no nie na účte fakturovanom priamo na kreditnú kartu, (2) spoločnosť UPS dostala platné údaje PLD pre 

zásielku, no zásielku ešte neprebrala, a (3) žiadosť o zrušenie zásielky je podaná viac ako 24 hodín po tom, čo 

spoločnosť UPS dostala platné PLD, ak je zásielka spracovaná pomocou technológie UPS známej ako UPS.com 

Shipping (UPS Internet Shipping), technológie UPS CampusShip alebo UPS Developer Kit API. Ďalej 

zaručujete, že máte právo zrušiť akúkoľvek zásielku, ktorú zadáte do zrušenia zásielky UPS.com. 

5.3 UPS.com™ Order Supplies. Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo výlučne podľa vlastného 

uváženia vyhovieť plne, čiastočne alebo nevyhovieť objednávkam na prepravné zásoby, podaným 

prostredníctvom objednávky zásob UPS.com, vrátane, okrem iného, na základe objemu prepravy spojenej 

s účtom UPS podaným s objednávkou. 

5.4 UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup Process. UPS Paperless 

Invoice/Paperless Document Setup Process vám umožní odovzdať fakturačné dokumenty používané 

v súvislosti s doručením balíka (napr. faktúru).  Službu UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup 

Process využíva PLD pre balíky dodané prostredníctvom UPS a podané elektronicky vami, prostredníctvom 

systému UPS kompatibilného pre UPS Paperless Invoice, pre generovanie obchodných faktúr podľa potreby v 

procese dodania.  O službu UPS Paperless Invoice môžete požiadať pomocou vyplnenia tlačiva UPS Paperless 

Invoice/Paperless Document Setup Process dostupného prostredníctvom UPS.com a podaním kópie vášho 

hlavičkového papiera, autorizovaného podpisu v elektronickom formáte a čísiel účtu UPS, s ktorými sa bude 

UPS Paperless Invoice používať.  Súhlasíte s tým, že UPS bude používať odovzdaný hlavičkový papier 

a autorizovaný podpis na vystavovanie obchodných faktúr ako súčasti služby UPS Paperless Invoice. Súhlasíte 

s tým, že len zásielky odosielané pod číslami účtov UPS, ktoré podáte v UPS Paperless Invoice/Paperless 

Document Setup Process, spĺňajú podmienky pre UPS Paperless Invoice. V prípade, že podaný podpis stratí 

platnosť, súhlasíte s tým, že to oznámite spoločnosti UPS a že nebudete používať UPS Paperless Invoice 
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dovtedy, kým neposkytnete aktualizovaný riadne autorizovaný podpis spoločnosti UPS. Okrem toho súhlasíte 

s tým, že na získanieUPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process musíte odoslať UPS PLD pre 

danú zásielku prostredníctvom systému kompatibilného s UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup 

Process pred odovzdaním zásielky spoločnosti UPS.  Vaše používanie UPS Paperless Invoice a služieb UPS 

Paperless Document sa riadi podmienkami osobitnej dohody uzatvorenej medzi vami a spoločnosťou UPS pre 

takéto služby.  Ďalej súhlasíte s tým, že pre všetky vami podané zásielky použitím UPS Paperless Invoice platí 

popis služby a podmienky a dojednania špecifikované v platnom Prehľade sadzieb a služieb UPS a v zmluvných 

podmienkach pre prepravu/službu spoločnosti UPS vrátane Pravidiel colného vybavovania medzinárodných 

zásielok pre krajinu alebo územie pôvodu Odovzdanej zásielky, na ktorú sa vzťahuje UPS Paperless Invoice.  

5.5 UPS® Claims on the Web Service.  

(a) Predkladanie reklamácií. UPS Claims on the Web Service vám umožňuje predložiť 

UPS reklamáciu straty alebo poškodenia podanej zásielky, ako aj dokumentáciu na podporu výskytu a hodnoty 

takejto straty či poškodenia na vaše interné účely, ako sú obrázky poškodenia či faktúry a účtenky (ďalej len 

„reklamačná dokumentácia“).  Súhlasíte, že reklamácie budete predkladať len pomocou UPS Claims on the 

Web Service pre vaše podané zásielky. Predložením dokumentácie reklamácie na podporu reklamovania straty 

alebo poškodenia: (a) udeľujete spoločnosti UPS obmedzené povolenie spracovávať a uchovávať túto 

dokumentáciu na spracovanie reklamácie a súvisiace účely a (b) potvrdzujete, že spoločnosť UPS môže alebo 

nemusí použiť dokumentáciu k reklamácii podľa vlastného uváženia pri spracovaní reklamácie... 

(b) Vyhlásenia a záruky.  Vyhlasujete a zaručujete sa, že: (1) vaše predloženie 

dokumentácie k reklamácii a jej spracovanie a použitie spoločnosťou UPS neporušuje a nebude porušovať žiadne 

platné právne predpisy, pravidlá ani nariadenia; (2) dokumentácia k reklamácii neporušuje ani nebude porušovať 

práva na ochranu duševného vlastníctva alebo publicity či ochranu súkromia tretej strany, ani neobsahuje žiaden 

kód, ktorý môže poškodiť, rušiť akýkoľvek počítač, systém, údaje alebo majetok spoločnosti UPS alebo umožniť 

ich sledovanie; (3) dokumentácia k reklamácii nie je urážlivá, obscénna, obťažujúca, ohováračská alebo 

poškodzujúca akúkoľvek inú osobu, škodlivá pre maloleté osoby alebo pornografická a (4) dokumentácia 

k reklamácii nie je falošná, nepresná, zavádzajúca ani inak irelevantná pre vašu konkrétnu reklamáciu. 

(c) Odškodnenie.  Na vaše osobné náklady a výdavky týmto zbavujete chránené osoby 

UPS zodpovednosti za akékoľvek a všetky škody plynúce či spojené so spracovaním a uchovávaním 

dokumentácie k reklamácii spoločnosti UPS. 

5.6 UPS® Billing Data, PDF Invoice a UPS Email Invoice.Údaje o fakturácii môžete získať 

pomocou technológií UPS známych ako UPS PDF Invoice a UPS Email Invoice (spolu ako „fakturačná 

technológia UPS“). 

(a) Dodávka. Fakturačné údaje v elektronickom formáte, ktorý si vyberiete zo zoznamu 

dostupných elektronických formátov (napr. .CSV, súbor flat a PDF), s výnimkou určitých krajín a území, kde 

zákon vyžaduje iný formát, alebo podľa určenia spoločnosti UPS, budú poskytované elektronicky (napr. 

stiahnutie súboru alebo e-mail), buď priamo vám alebo prostredníctvom poskytovateľov fakturačných služieb. 

Vaša žiadosť o prijímanie faktúr v elektronickej podobe (prípadne vaša platba za faktúry prijaté v elektronickej 

forme) znamená, že súhlasíte s prijímaním faktúr v elektronickej podobe s výnimkou krajín a území, kde sa na 

základe zákona vyžaduje iný formát súhlasu. Môžete požiadať o zasielanie faktúr v papierovej podobe.  

(b) Ďalšie vylúčené záruky. BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNEJ ZÁVÄZNOSTI 

VŠETKÝCH OSTATNÝCH OBMEDZENÍ ZÁRUK V TEJTO DOHODE, SPOLOČNOSŤ UPS 

NEZARUČUJE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE FAKTURAČNEJ TECHNOLÓGIE UPS ALEBO 

FAKTURAČNÝCH ÚDAJOV BUDE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, PRAVIDLAMI A/ALEBO 

PREDPISMI VRÁTANE, OKREM INÉHO, AKÝCHKOĽVEK ZÁKONOV, PRAVIDIEL ALEBO 

PREDPISOV, KTORÉ VYŽADUJÚ PAPIEROVÉ FAKTÚRY ALEBO KTORÉ SA TÝKAJÚ DANÍ 

Z PRIDANEJ HODNOTY. 

(c) Platná faktúra.  Beriete na vedomie a súhlasíte, že v prípade, že od spoločnosti 

dostanete aj fakturačné údaje aj papierovú verziu faktúry, oficiálnymi, platnými faktúrami budú papierové 

verzie faktúr, a akékoľvek fakturačné údaje, ktoré dostanete, sa poskytujú výlučne ako výhoda pre vás. 
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(d) Doručovanie faktúr. Po tom, ako spoločnosť UPS schváli vaše používanie UPS 

Email Invoice automaticky dostanete faktúry obsahujúce fakturačné údaje. Budete upovedomení emailom, keď 

faktúra bude pripravená na prijatie.  

5.7 UPS® Billing Center.  

(a) Doručovanie faktúr. . Ak máte prístup k UPS® Billing Center a používate ho, 

budete faktúry automaticky dostávať v elektronickej forme, s výnimkou určitých krajín a území, kde sa zo 

zákona, alebo podľa rozhodnutia spoločnosti UPS vyžadujú iné formáty.  Všetky faktúry vytvárané v UPS® 

Billing Center vám budú dostupné v elektronickej forme na webovej lokalite účtovného strediska UPS. 

Budete upovedomení emailom alebo inou elektronickou formou, keď je faktúra pripravená na prehliadnutie. 

Vaše používanie UPS® Billing Center, prípadne vaša platba za faktúry prijaté v elektronickej forme znamená, 

že súhlasíte s prijímaním faktúr v elektronickej podobe s výnimkou krajín a území, kde sa na základe zákona 

vyžaduje iný formát súhlasu. Môžete požiadať o zasielanie faktúr v papierovej podobe.  Ak to urobíte, vaša 

licencia na prístup k UPS® Billing Center sa ukončí, s výnimkou niektorých krajín a území, kde sa zo zákona 

vyžaduje iná forma, alebo podľa výberu spoločnosti UPS.   

(b) Platba faktúry. Zaväzujete sa, že poukážete platby za všetky faktúry vytvorené v 

UPS Billing Center pomocou jedného zo schválených platobných spôsobov uvedených v UPS Billing Center, 

a  to v súlade so všetkými zmluvnými podmienkami obsiahnutými v príslušných zmluvných podmienkach pre 

prepravu/službu UPS a v tejto dohode. Ďalej sa zaväzujete, že ak použitím UPS Billing Center bude 

akýmkoľvek spôsobom vytvorená faktúra, ktorá neodráža príslušné poplatky (vrátane poplatkov obsiahnutých 

v príslušných zmluvných podmienkach pre prepravu/zmluvné podmienky pre službu UPS), spoločnosť UPS vám 

naúčtuje a vy sa zaväzujete zaplatiť UPS do siedmich (7) dní od dátumu vystavenia faktúry akékoľvek ďalšie 

sumy vzťahujúce sa na transakciu. Refundácie, o ktoré požiadate ohľadom akejkoľvek zásielky, musia byť 

robené v súlade so zmluvnými podmienkami pre prepravu/službu UPS.  Všetky úpravy faktúr vytvorených 

zákazníkom podliehajú ďalšej kontrole spoločnosťou UPS.  Použitie úpravy alebo kreditu na zákazníkov účet 

ako reakcia na úpravu faktúry vytvorenej zákazníkom nepredstavuje výsledné schválenie požadovanej úpravy 

spoločnosťou UPS alebo súhlas UPS s akýmkoľvek uvedeným dôvodom na úpravu.  Zákazník nebude mať právo 

na úpravu faktúry, kredit ani refundáciu, ak spoločnosť UPS zistí, že boli výsledkom nesprávneho použitia UPS 

Billing Center. 

(c) Propagačné materiály. Spoločnosť UPS bude mať právo vás uviesť ako zákazníka 

UPS v propagačných materiáloch distribuovaných tretím stranám uvádzajúcich zoznamy osôb, ktoré používajú 

UPS Billing Center. Pokiaľ nie inak uvedené v tejto dohode, akékoľvek iné použitie vašich obchodných 

známok, služobných známok, názvov alebo log spoločnosťou UPS si bude vyžadovať vaše predchádzajúce 

písomné povolenie. 

(d) Ďalšie vylúčené záruky. BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNEJ ZÁVÄZNOSTI 

VŠETKÝCH OSTATNÝCH OBMEDZENÍ ZÁRUK V TEJTO DOHODE, SPOLOČNOSŤ UPS 

NEZARUČUJE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽBY UPS BILLING CENTER ALEBO FAKTURAČNÝCH 

ÚDAJOV A FAKTÚR VYGENEROVANÝCH POMOCOU SLUŽBY UPS BILLING CENTER BUDE 

V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI, PRAVIDLAMI A/ALEBO PREDPISMI VRÁTANE, OKREM 

INÉHO, AKÝCHKOĽVEK ZÁKONOV, PRAVIDIEL ALEBO PREDPISOV, KTORÉ SI VYŽADUJÚ 

PAPIEROVÉ FAKTÚRY ALEBO SA TÝKAJÚ DANÍ Z PRIDANEJ HODNOTY. 

(e) Prístup a používanie. Bez obmedzenia a pokiaľ to spoločnosť UPS vopred písomne nepovolila, je 

výslovne zakázaný akýkoľvek prístup k Fakturačnému centru UPS alebo jeho používanie automatizovanými 

vyhľadávacími zariadeniami, robotmi alebo opakovanými nástrojmi na zber a extrakciu údajov, rutinami, 

skriptami alebo inými mechanizmami s podobnou funkčnosťou, ktoré samy o sebe nie sú technológiou UPS 

licencovanou na takéto účely podľa tejto zmluvy. 

5.8 UPS CampusShip™ technológia.  

(a) Korporačný adresár. Môže vám byť poskytnutý prístup k vytvoreniu, prístupu, 

používaniu alebo úpravám skupinového adresára (ďalej len „korporačný adresár, CAB“), ktorý sa skladá zo 

zadaných údajov adries (ďalej len „údaje CAB“). Údaje CAB budú skladované v systémoch UPS a sprístupnené 

pomocou technológie UPS CampusShip.  Spoločnosť UPS vynaloží komerčne primerané úsilie na ochranu 

údajov CAB pred úpravami, stratou alebo neoprávneným prístupom k údajom CAB inými stranami, než je 

zákazník.  Po vypovedaní práva zákazníka na prístup k technológii UPS CampusShip budú všetky údaje CAB 
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vymazané zo systémov UPS.  Len tie údaje CAB, ktoré sa následne použijú na vystavenie dodacích listov pre 

podané zásielky prostredníctvom technológie UPS CampusShip budú predstavovať osobné údaje pre účely 

všeobecných zmluvných podmienok, sekcie 12.10.  Preberáte všetku zodpovednosť za činnosť svojich správcov 

a iných používateľov pri vytváraní, dodávaní, zverejňovaní, používaní a upravovaní údajov CAB, vrátane 

prevodov týchto údajov do všetkých jurisdikcií, kde zákazník môže používať korporačný adresár (ďalej len 

„spracovanie“), vrátane všetkých reklamácií vyplývajúcich zo zákonov o ochrane údajov alebo ochrane 

súkromia ktorejkoľvek jurisdikcie s ohľadom na takéto prevody. 

(b) Používanie dodávateľmi. Spoločnosť UPS môže oprávniť zákazníka, aby umožnil 

určitým dodávateľom zákazníka zúčastňovať sa technológii UPS CampusShip prostredníctvom 

dodávateľských používateľov.  Zákazník sa zaväzuje, že je zodpovedný za všetko používanie technológie UPS 

CampusShip dodávateľskými používateľmi tak, ako keby títo dodávateľskí používatelia boli zamestnancami 

zákazníka.  Spoločnosť UPS môže okamžite zablokovať alebo vypovedať akýkoľvek systémový účet UPS 

CampusShip založený zákazníkom pre dodávateľského používateľa výlučne podľa vlastnej úvahy s oznámením 

alebo bez oznámenia zákazníkovi.  Okrem toho sa právo dodávateľského používateľa na prístup k UPS 

CampusShip automaticky vypovedá po vypršaní alebo vypovedaní práva zákazníka používať technológiu UPS 

CampusShip.  Spoločnosť UPS bude spravovať zakladanie a udržiavanie systémových účtov UPS CampusShip 

pre dodávateľských používateľov podľa pokynov zákazníka vo všeobecnom súlade s podmienkami tejto 

dohody.  Nehľadiac na nič svedčiace o opaku v tejto dohode, spoločnosť UPS nebude mať žiadnu zodpovednosť 

voči zákazníkovi s ohľadom spravovania systémových účtov dodávateľských používateľov.  ZÁKAZNÍK NA 

SVOJE VLASTNÉ NÁKLADY A VÝDAVKY ODŠKODNÍ, NEBUDE BRAŤ NA ZODPOVEDNOSŤ, 

A PODĽA ROZHODNUTIA SPOLOČNOSTI UPS BUDE OBHAJOVAŤ CHRÁNENÉ OSOBY 

SPOLOČNOSTI UPS PRED AKÝMIKOĽVEK A VŠETKÝMI ŠKODAMI (VRÁTANE, OKREM INÉHO, 

VŠETKÝCH NÁROKOV DODÁVATEĽA ALEBO AKÉHOKOĽVEK DODÁVATEĽSKÉHO 

POUŽÍVATEĽA), KTORÉ IM VZNIKNÚ A KTORÉ PLYNÚ Z POUŽÍVANIA ALEBO SÚ SPOJENÉ 

S POUŽÍVANÍM TECHNOLÓGIE UPS CAMPUSSHIP, UPS SCHEDULED IMPORT TOOL ALEBO 

INFORMÁCIÍ AKOUKOĽVEK OSOBOU ALEBO ENTITOU, KTORÁ ZÍSKA PRÍSTUP 

K INFORMÁCIÁM POUŽITÍM SYSTÉMOVÉHO ÚČTU UPS CAMPUSSHIP ZALOŽENÉHO 

ZÁKAZNÍKOM PRE DODÁVATEĽSKÉHO POUŽÍVATEĽA. 

(c) Miestne systémové účty. Ak spoločnosť UPS vydá osobitné povolenie, zákazník si 

môže založiť miestne účty a umožniť oprávneným zamestnancom zákazníka prístup k technológii UPS 

CampusShip prostredníctvom miestnych systémových účtov namiesto systémových účtov spojených 

s individuálnymi zamestnancami zákazníka.  Ak spoločnosť UPS povolí zákazníkovi založiť si miestne 

systémové účty, zamestnanci zákazníka môžu mať prístup a používať technológie UPS CampusShip 

prostredníctvom miestnych systémových účtov výlučne na spracovanie a sledovanie podaných zásielok 

prostredníctvom technológie UPS CampusShip v ktorejkoľvek lokalite spojenej s miestnym systémovým 

účtom a zobrazovať a tlačiť informácie o histórii zásielky ohľadom takýchto podaných zásielok.  Spoločnosť 

UPS bude spravovať zakladanie a udržiavanie miestnych systémových účtov podľa pokynov zákazníka, vo 

všeobecnom súlade s podmienkami tejto dohody.  Nehľadiac na nič svedčiace o opaku v tejto dohode, 

spoločnosť UPS nebude mať žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi ohľadom spravovania miestnych 

systémových účtov.  Spoločnosť UPS môže podľa vlastného uváženia a z akéhokoľvek dôvodu okamžite 

zablokovať alebo vypovedať ktorýkoľvek miestny systémový účet po upovedomení zákazníka. 

5.9 UPS.com™ Alert Customization Tool. Nástroj UPS.com Alert Customization Tool 

poskytuje prístup k funkcii UPS Customized Alerts Functionality, ktorá umožňuje prispôsobenie e-mailu 

o stave dodávky, ako sú správy QVN a e-mail pre osobné a obchodné služby UPS My Choice®. Beriete na 

vedomie, že poskytovateľ služieb dodáva objednávky vo vašom mene, prispôsobené upozornenia nemusia byť 

dostupné, ak poskytovateľ služieb nesplní dodávku na základe správneho účtu UPS.  Spoločnosť UPS použije 

ten istý súbor prispôsobeného obsahu na každé prispôsobené upozornenie, ktorého zaslanie požadujete. Svoj 

prispôsobený obsah môžete pravidelne prehodnocovať predložením nového alebo prehodnoteného 

prispôsobeného obsahu spoločnosti UPS pomocou Nástroja na prispôsobenie upozornenia UPS.com.  

Nemôžete požiadať o začiatočný dátum pre nový alebo prehodnotený prispôsobený obsah, ktorý je skôr ako tri 

(3) týždne po dátume, kedy poskytnete spoločnosti UPS tento prispôsobený obsah. 

5.10 TForce Freight® Images. Súhlasíte s tým, že akékoľvek obrázky vyhotovené za použitia 

TForce Freight® Images, budú bez ohľadu na formu alebo ich formát mienené ako informácie. 

5.11 TForce Freight® Notify. Službu TForce Freight® Notify budete môcť používať na 

komunikáciu informácií ohľadom podanej zásielky a výlučne s osobami, ktoré sú spojené s touto podanou 
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zásielkou. V prípade, že vám adresát indikuje, že si už nepraje dostávať e-mailové správy týkajúce sa podaných 

zásielok, okamžite prestanete používať službu TForce Freight® Notify na zasielanie e-mailových správ tomuto 

adresátovi. Spoločnosť UPS nebude v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne nedoručenie alebo zdržanie 

prenosu alebo prijatia akejkoľvek emailovej správy. Vy sami ste výlučne zodpovední za obsah akéhokoľvek 

textu odoslaného vami ako súčasť správy TForce Freight® Notify a správa nebude zahŕňať žiadny obsah, ktorý 

by mohol byť obťažujúci, hanlivý, nactiutŕhačný alebo škodlivý pre inú osobu.  Zaručujete sa, že budete žiadať 

prostredníctvom TForce Freight® Notify len to, aby spoločnosť UPS poslala správu TForce Freight® Notify 

(a) Vám alebo (b)(1) na emailovú adresu kontrolovanú osobou spojenou so zásielkou, ktorá je predmetom 

správy TForce Freight® Notify a (2) výlučne za účelom poskytnutia upovedomenia o stave nákladnej prepravy 

v rámci prepravného systému UPS a nie za žiadnym iným účelom.   Ďalej sa zaručujete, že predtým, než 

požiadate spoločnosť UPS o zaslanie správy TForce Freight® Notify osobe spojenej so zásielkou, si 

zabezpečíte informovaný a konkrétny súhlas tejto osoby pre prijatie správy TForce Freight® Notify  a že 

akákoľvek e-mailová adresa poskytnutá spoločnosti UPS je presná a pod kontrolou tejto osoby. Na vaše osobné 

náklady a výdavky týmto zbavujete chránené osoby UPS zodpovednosti za akékoľvek a všetky škody plynúce či 

spojené s akýmikoľvek vaším porušením tejto sekcie. 

5.12 TForce Freight®™ Reporting. Súhlasíte s tým, že akékoľvek správy vyhotovené za použitia 

TForce Freight® Reporting, budú bez ohľadu na formu alebo ich formát mienené ako informácie. 

6 Všetok softvér UPS.  Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na vaše používanie všetkých technológií UPS, 

ktoré sú vám distribuované prostredníctvom Software UPS. 

6.1 Obmedzené použitie.  Softvér môžete inštalovať a používať pre vaše interné účely vo formáte 

objektového kódu len na počítačoch, ktoré vlastníte, prenajímate alebo inak kontrolujete v príslušnom teritóriu 

pre takýto softvér. 

6.2 Výpoveď.  Pri vypršaní dohody alebo vypovedaní licencie na ktorýkoľvek softvér 

z akéhokoľvek dôvodu okamžite vymažete všetky kópie softvéru spojeného s vypršanou alebo vypovedanou 

licenciou z Vášho hardvéru, systémov a iných skladovacích médií a zariadení. 

6.3 Odmietnutie záruky pre vírusy.  Spoločnosť UPS odmieta najmä výslovné alebo mlčky 

predpokladané záruky za to, že softvér nemá ani neobsahuje počítačové vírusy. 

6.4 Produkty Microsoft®. Niektoré zo softvérov spoločnosti UPS sa dodávajú s verziou 

Microsoft® SQL Server v balíku na inštaláciu softvéru.  Ak sa rozhodnete pre inštaláciu a používanie takéhoto 

softvéru UPS, uznávate a súhlasíte s tým, že používanie distribuovanej kópie produktu Microsoft® SQL Server 

sa riadi licenčnými podmienkami pre softvér spoločnosti Microsoft, ktoré sa nachádzajú na adrese 

<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693>. 

6.5 Zodpovednosť. NESIETE VÝLUČNÚ A EXKLUZÍVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽITIE 

ALEBO POŠKODENIE SOFTVÉRU, KTORÝ VÁM DISTRIBUUJE SPOLOČNOSŤ UPS, A ZA VŠETKY 

ÚDAJE SÚVISIACE S TÝMTO SOFTVÉROM (NAPR. DATABÁZOVÉ ZDROJE), KU KTORÝM PRIAMO 

ALEBO NEPRIAMO PRISTUPUJE AKÁKOĽVEK OSOBA, BEZ OHĽADU NA TO, ČI MÁ OD VÁS 

OPRÁVNENIE ALEBO NIE. 

7 Podmienky pre jednotlivý softvér UPS.Okrem podmienok uvedených v článku 6 sa na konkrétny softvér 

UPS vzťahujú nasledujúce podmienky. 

7.1 UPS WorldShip® software.  

(a) Nebezpečné materiály a možnosti medzinárodnej znalostnej databázy. Softvér UPS 

WorldShip poskytuje prístup k funkcii UPS Hazardous Materials Functionality na zjednodušenie dodávky 

určitých nebezpečných tovarov a nebezpečných materiálov, a (2) medzinárodnej znalostnej databáze, ktorá 

poskytuje prístup k informáciám, ktoré možno využiť na uľahčenie cezhraničnej prepravy. Beriete na vedomie 

a súhlasíte, že použitie UPS Hazardous Materials Functionality sa riadi právami koncového používateľa, časť 

10.1 a vaše používanie možností medzinárodnej znalostnej databázy prostredníctvom softvéru UPS WorldShip 

sa riadi oddielom 3.6 Informačných a všeobecných zásad používania. 

(b) Používanie. Softvér UPS WorldShip sa musí používať s vaším účtom UPS alebo 

účtom UPS prideleným tretej strane, ktorá vás oprávnila používať tento účet UPS v spojitosti s priamymi 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693
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zahraničnými, námornými a leteckými obchodnými službami, požadovanými treťou stranou (účet UPS a účet 

tretej strany UPS sa budú spoločne označovať ako „priamy obchodný účet UPS”). 

(c) Miesto používania. Okrem toho sa softvér UPS WorldShip môže používať len 

s podanými zásielkami, (1) ktoré majú hlásený pôvod zásielky na mieste inštalácie softvéru UPS WorldShip 

alebo na adrese spojenej s priamym obchodným účtom UPS (Trade Direct UPS Account) alebo (2) ak ste 

uzavreli dohodu o osobitných službách so spoločnosťou UPS Supply Chain Solutions, Inc. pre získanie 

priamych zahraničných, námorných alebo leteckých obchodných služieb a tieto balíky sú súčasťou 

konsolidovanej zásielky v súlade s priamymi zahraničnými, námornými a leteckými obchodnými službami, 

ktoré používate, a aj vtedy len na pomoc pri používaní služieb ponúkaných spoločnosťou UPSI, vrátane, okrem 

iného, spracovania a sledovania týchto balíkov, a nie na žiadny iný účel. 

(d) Databázy UPS.Databázy UPS sú distribuované v spojitosti so UPS WorldShip 

software.  Tieto databázy môžete používať len na prípravu prepravných nálepiek pomocou UPS WorldShip 

software, s ktorým je distribuovaná každá databáza, a na žiadny iný účel.  Prístup k týmto databázam, ich 

úpravy alebo zmeny môžete robiť len použitím UPS WorldShip software pomocou (1) importu údajov a (2) 

funkcie externého mapovania databázy a integrácie UPS WorldShip software.  Pre objasnenie, ale nie 

spôsobom obmedzenia, nemôžete exportovať, či už (i) funkciou exportu údajov v softvéri UPS WorldShip; (ii) 

extrahovaním z rozhrania  softvéru UPS WorldShip  (napr. skenovanie obrazovky); alebo (iii) iným spôsobom 

žiadne dáta z databáz UPS a využívať takéto dáta na porovnávanie prepravných cien alebo časov doručenia 

s prepravnými cenami alebo časmi doručenia tretích strán, ktoré nie sú členom UPSI. 

(e) Adresa miesta určenia. Adresa miesta určenia pre každú nálepku vytvorenú pomocou 

UPS WorldShip software musí byť overená prostredníctvom funkcie UPS WorldShip software. 

(f) Načítanie PLD. UPS WorldShip software obsahuje funkciu načítania PLD do UPS. 

Túto funkciu načítania je možné používať len na prevod PLD do UPS pre podané zásielky určené v odseku (c) 

vyššie a preukázané pomocou zadaného importu, importu dávky, auto importu XML, ručného odovzdania 

zásielky alebo funkcie priameho zadania v UPS WorldShip software. 

(g) Aktuálna verzia. Beriete na vedomie a súhlasíte, že nepoužitie najnovšej verzie UPS 

WorldShip software a databáz UPS môže mať za následok uplatnenie poplatku za manuálne spracovanie, ak je 

to vhodné, tak ako je uvedené v zmluvných podmienkach pre prepravu/službu UPS platných v čase odoslania 

zásielky. 

(h) Správy prostredníctvom UPS WorldShip software. UPS WorldShip software 

obsahuje funkciu, ktorou vám odovzdá správy od UPS.  Súhlasíte, nehľadiac na akékoľvek iné voľby, ktoré ste 

prípadne urobili ohľadom dostávania správ od spoločnosti UPS, že súčasťou dojednania pre tu udelenú licenciu 

na UPS WorldShip software bolo, že spoločnosť UPS vám môže zasielať správy prostredníctvom UPS 

WorldShip software, vrátane, okrem iného, funkčných, operačných alebo marketingových správ pre UPS 

WorldShip software alebo inej technológie a služieb UPS. 

(i) Hlásenia o aplikáciách. Softvér UPS WorldShip obsahuje funkciu, ktorá umožňuje 

spoločnosti UPS merať vaše používanie rôznych funkcií týchto aplikácií a elektronicky informovať spoločnosť 

UPS o tomto používaní.  V softvéri UPS WorldShip je táto funkcia známa ako „Hlavné štatistické údaje“ alebo 

„Podporné súbory“ (spolu ako „Hlásenia o aplikáciách“).  Funkcia hlásení o aplikácii zhromažďuje údaje 

o konfigurácii vášho systému a záznam o vašich aktivitách pomocou softvéru UPS WorldShip vrátane týchto 

údajov: (1) ktoré procesy softvéru UPS WorldShip používate na pridávanie, overovanie alebo klasifikáciu 

adresy „doručiť na“, (2) ako často je používaná funkcia softvéru UPS WorldShip „pomoc“ a (3) ako často sa 

balíky spracovávajú pomocou vopred definovaných charakteristík softvéru UPS WorldShip. Spoločnosť UPSI 

používa tieto hlavné štatistické údaje napríklad na zistenie popularity a zlepšenie funkčnosti softvéru UPS 

WorldShip a na zlepšenie služieb, ktoré vám spoločnosť UPSI ponúka.  Podporné súbory sa používajú na 

pomoc pri vykonávaní analýz na riešenie problémov. Ak sa nechcete zúčastňovať funkcie hlavných štatistických 

údajov týkajúcej sa softvéru UPS Worldship je pre každý prípad inštalácie softvéru UPS Worldship nutné 

poslať email spoločnosti UPS na adresu worldshipreqst@ups.com (alebo kontaktujte zástupcu pre váš účet) 

a spoločnosť UPS na diaľku túto funkciu deaktivuje pre túto inštaláciu softvéru UPS Worldship. 

(j) Colné prepravné značky. UPS WorldShip software vám umožňuje vytlačiť si colné 

prepravné značky.  Colná značka obsahuje v hornej časti s rozmermi 4 x 2 cm z rozmeru 4 x 8 cm colného 

prepravného označenia informácie alebo logo zákazníka, ktoré poskytnete („obsah colného označenia“). 
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Spoločnosť UPS vám môže dať pokyn, aby ste prestali používať obsah colného označenia podľa vlastného 

uváženia.  Vyhlasujete a zaručujete, že žiaden obsah colného označenia alebo jeho časť: (a) nepoškodzuje 

žiadne duševné vlastníctvo tretej strany alebo verejné či súkromné právo; (b) neporušuje žiadne platné zákony 

ani nariadenia; (c) nie je urážlivé, neslušné, nepoškodzuje mladistvé osoby ani nie je pornografické; (d) nie je 

falošné, nepresné ani zavádzajúce ani (e) negatívne neovplyvňuje dobré meno zmluvných strán spoločnosti 

UPS.  Na vaše osobné náklady a výdavky týmto zbavujete chránené osoby UPS zodpovednosti za akékoľvek 

a všetky škody plynúce či spojené s vaším používaním obsahu colného označenia, vrátane akýchkoľvek nárokov 

týkajúcich sa porušenia práv duševného vlastníctva, vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, patentov, 

obchodných tajomstiev, publicity, súkromia a iných vlastníckych práv.   

(k) Automatické aktualizácie.   Spoločnosť UPS automaticky doručí aktualizácie 

softvéru UPS WorldShip a súvisiacich databáz UPS („aktualizácie WorldShip“) do počítačov, do ktorých ste 

nainštalovali softvér UPS WorldShip. Spoločnosť UPS automaticky použije tieto aktualizácie WorldShip, ak si 

objednáte softvér UPS WorldShip v Spojených štátoch amerických. Prostredníctvom softvéru UPS 

WorldShip budete informovaní, že dôjde k aktualizácii WorldShip. Ak sa rozhodnete neprijať aktualizáciu 

WorldShip, musíte odstrániť a prestať používať softvér UPS WorldShip a súvisiace databázy UPS a vaša 

licencia v softvéri UPS WorldShip a v súvisiacich databázach UPS skončí v deň, kedy bolo naplánované 

použitie tejto aktualizácie WorldShip. 

(l) Open Source softvér. Softvér UPS WorldShip sa dodáva so softvérovými 

komponentmi distribuovanými na základe licencií typu open source. Akékoľvek použitie týchto softvérových 

komponentov sa bude riadiť a bude podliehať podmienkam príslušnej licencie open source, a nie tejto zmluvy. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam týchto softvérových komponentov, odkaz na príslušnú licenciu open 

source a odkaz na umiestnenie, kde je možné stiahnuť každý softvérový komponent. 

Softvérový 

komponent 

Licencia Open Source Lokalita softvérového komponentu 

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/dow

nloads 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

IEDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICEN

SE-2.0 

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-

edge/tools/webdriver/ 

 

7.2 Softvér UPS® UPSlink. Prístup k softvéru UPS UPSlink môžete získať ako súčasť riešenia 

UPS Ready Solution.  Súhlasíte s tým, že PLD smiete načítať do UPS prostredníctvom softvéru UPS UPSlink 

len ak si najprv overíte všetky PLD prostredníctvom funkcie overenia adresy, ktorá overí presnosť mesta, štátu 

a PSČ (ak sa to hodí). Beriete na vedomie, že spoločnosť UPS môže mať diaľkový prístup k softvéru UPS 

UPSlink na obmedzený čas výlučne na zabezpečenie aktualizácií a zmien týkajúcich sa služieb UPS, sadzieb 

UPS, smerovacích kódov UPS a/alebo materiálov UPS, obsiahnutých v riešení UPS Ready Solution.  Do 

spoločnosti UPS musíte zaslať PLD pre akúkoľvek odchádzajúcu zásielku prostredníctvom softvéru UPS 

UPSlink ešte predtým, než tieto balíky vyzdvihne vodič UPS.   

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
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7.3 UPS® Locator Plug-In pre UPS Access Point Locations.  

(a) Zmeny v informáciách. Môžete zmeniť farebnú schému nemapovacích informácií 

a pridávať vlastné známky spôsobom, ktorý nepotláča, neupravuje ani neprekrýva žiadne známky spoločnosti 

UPS ani nevyvoláva dojem, že spoločnosť UPS poskytuje váš tovar ani služby.   

(b) Obmedzenie použitia. Súhlasíte, že budete používať UPS Locator Plug-In pre UPS 

Access Point Locations len na podporu a ako odpoveď na žiadosť zákazníka o poskytnutie informácií 

z dodacieho listu pre podané zásielky. Po dokončení akejkoľvek vzdialenej komunikácie so svojím zákazníkom 

musíte zlikvidovať všetky informácie o lokalite zobrazené funkciou UPS Locator Plug-In pre UPS Access 

Point Locations. 

(c) Žiadne práva na ochranné známky. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie, ktoré 

môže byť v rozpore s touto dohodou, táto dohoda vás neoprávňuje na použitie obchodnej známky, slovnej 

známky, názvu, symbolu alebo akejkoľvek ich kombinácie, ktoré vlastní alebo na ktoré poskytuje licenciu 

spoločnosť UPS v takejto aplikácii UPS prístupového miesta.  V rozsahu, v akom sa snažíte používať obchodné 

známky UPS Access Point v súvislosti s takouto aplikáciou, musíte vyplniť formulár žiadosti o použitie značky 

UPS Access Point v nástroji UPS Brand Central na adrese <https://brand.ups.com> a získať licenciu na 

obchodnú známku od spoločnosti UPS, ktorú vám spoločnosť UPS udelí na základe vlastného uváženia.   

7.4 Zásuvný modul UPS International Shipping pre platformy elektronického obchodu.  UPS 

International Shipping Plug-in je zásuvný modul, doplnok, rozšírenie alebo modul, ktorý možno použiť s 

mnohými obľúbenými platformami elektronického obchodu a poskytuje informácie o medzinárodnej preprave 

UPSI. V niektorých prípadoch môže byť UPS International Shipping Plug-in distribuovaný na základe inej 

licencie, ako je táto zmluva.  Bez ohľadu na takúto inú licenciu, ktorou sa riadi vaše používanie služby UPS 

International Shipping Plug-in, sú všetky práva na informácie získané prostredníctvom služby UPS 

International Shipping Plug-in udelené v tejto zmluve.  Okrem práv udelených vám v časti 6.1 Práva 

koncového používateľa, ak poskytovateľ platformy elektronického obchodu spojenej s UPS International 

Shipping Plug-in hostí platformu elektronického obchodu vo váš prospech, ste oprávnení nechať poskytovateľa 

nainštalovať UPS International Shipping Plug-in s vašou inštanciou platformy elektronického obchodu a 

používať UPS International Shipping Plug-in výlučne vo váš prospech v súlade s touto zmluvou. 

8 Služby hromadných údajov UPS.  Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na špecifické služby hromadných 

údajov UPS. 

8.1 UPS Data Exchange Services.  

(a) Povolenie .  Spoločnosť UPS môže výlučne podľa vlastného uváženia povoliť prenos 

určitých údajov (vrátane týchto a iných informácií) medzi vami a spoločnosťou UPS (ďalej len „Data 

exchange“) bez obmedzenia za použitia jednej alebo viacerých nasledujúcich metód (každá je „metóda 

prevodu“): (i) DVD; (ii) štandardným sieťovým protokolom známym ako protokol prenosu údajov („FTP“), 

alebo (iii) použitím metódy na zasielanie informácií z počítača do počítača, ktorá je bežne známa ako 

Elektronické zasielanie údajov („EDI“).  Každá výmena údajov bude nadviazaná v súlade s formulárom pre 

výmenu údajov medzi spoločnosťou UPS a vami, stanovujúcim charakteristiky výmeny, vrátane napríklad 

spôsobu prenosu, formátu súborov, miesta doručenia a krajiny alebo územia, kde by ste výmenu údajov využili 

(„Objednávkový formulár pre výmenu údajov“).  Žiadna predchádzajúca dohoda medzi vami a UPS, podľa 

ktorej boli riadené služby výmeny dát nebude platná podľa podmienok a termínov tejto sekcie 8.1.  Vy 

a spoločnosť UPS sa vzájomne dohodnete s ohľadom na zoznam účtov UPS, pre ktoré si zmluvné strany 

vymenia informácie každou metódou prenosu.  Tieto účty UPS môžu byť z času na čas upravované po 

vzájomnej dohode vás a UPS.   

(b) Povolené tretie strany.  Objednávkový formulár pre výmenu údajov bližšie 

špecifikuje doručovanie informácií vám alebo Poskytovateľovi služieb, kde daný Poskytovateľ služieb je vopred 

písomne potvrdený spoločnosťou UPS a to, či ste vy a daný poskytovateľ uzavreli medzi sebou dohodu v súlade 

so sekciou 1.2(b) Informácií a všeobecných zásad používania.   

(c) Formát súboru a spôsob prenosu.  Súhlasíte s tým, že spoločnosť UPS nie je povinná 

podporovať akýkoľvek spôsob prenosu alebo formátu súboru, ktorý sa odlišuje od ich aktuálnej verzie. 

https://brand.ups.com/
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(d) Platba. Ak nedôjde k uzavretiu osobitnej písomnej dohody medzi vami 

a spoločnosťou UPS, všetky faktúry prijaté vami alebo poskytovateľom služieb prostredníctvom Výmeny 

údajov majú byť splatné a uhradené do siedmich (7) dní od ich prijatia.  Oneskorené úhrady budú podliehať 

poplatkom za neskorú úhradu platieb. 
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(e) Náklady a poplatky. Ste zodpovední za úhradu všetkých telekomunikačných 

nákladov, ktoré súvisia s poskytovaním alebo prijímaním informácií od spoločnosti UPS.  Okrem toho beriete 

na vedomie, že ste zodpovedný za náklady spojené so sledovaním alebo zisťovaním alebo chybnou refundáciou 

služieb požadovaných z vašej strany, tak ako je to stanovené v zmluvných podmienkach pre prepravu/službu 

spoločnosti UPS. 

(f) Zmeny formátu súborov. Máte tridsať (30) dní od prijatia upovedomenia od 

spoločnosti UPS o zmene formátu súborov EDI na to, aby ste túto zmenu/tieto zmeny realizovali.  

(g) Podmienky špecifické pre EDI ako výmenu údajov.  

(i)  Náklady a poplatky. Poplatky za zasielanie údajov budú hradené 

vysielajúcou stranou a poplatky za príjem údajov budú hradené prijímajúcou stranou. Ak si zvolíte na výmenu 

údajov linku priameho dátového spojenia, ktorá používa EDI ako spôsob doručenia, uhradíte všetky náklady, 

ktoré vzniknú spoločnosti UPS za inštaláciu osobitnej linky alebo telekomunikačné náklady za spojenie s vami 

alebo s poskytovateľom služieb. Všetky poplatky za spracovanie, ktoré vzniknú spoločnosti UPS v dôsledku 

zmeny lokality, uhradíte vy. 

(ii) Funkčné potvrdenie.  Po riadnom prijatí akýchkoľvek informácií 

prostredníctvom EDI prijímajúca strana okamžite zašle naspäť potvrdenie, ktoré bude predstavovať nezvratný 

dôkaz o riadnom prijatí, a o tom, že všetky požadované časti transakcie boli doručené a ich skladba je správna, 

no nebude potvrdzovať materiálny obsah údajov. 

(iii) Aplikačné avízo. Ak je odblokované „aplikačné avízo“ v súlade 

s objednávkovým formulárom pre výmenu údajov pre EDI, po prijatí akýchkoľvek údajov spoločnosťou UPS, 

ktoré obsahujú prvky neplatných alebo chýbajúcich údajov, spoločnosť UPS odošle naspäť aplikačné avízo. Ak 

aplikačné avízo obsahuje správu o zamietnutí, okamžite musíte zaslať spoločnosti UPS nové, správne údaje, a to 

do dvadsaťštyri (24) hodín od prijatia aplikačného avíza. Ak aplikačné avízo obsahuje varovnú správu, musíte 

vykonať systémovú diagnostickú kontrolu všetkých zariadení, softvérov a služieb používaných na prenos údajov 

do štyridsaťosem (48) hodín po prijatí aplikačného avíza tak, aby boli následné prenosy údajov riadne 

prenášané. Nesmiete znovu posielať tie isté údaje, ktoré spôsobili zaslanie aplikačného avíza. Aplikačné avízo 

indikuje len to, že spoločnosť UPS dostala nesprávne prenesené údaje, no nepotvrdzuje ani nepopiera 

materiálny obsah údajov. 

(iv) Postupy pri nepredvídaných situáciách. Ak nastane zlyhanie komunikácie 

hardvéru, softvéru alebo akákoľvek udalosť z vyššej moci (tak ako sú popísané vo Všeobecných zmluvných 

podmienkach, v sekcii 12.7), ktorá zabráni strane elektronicky odoslať alebo prijať akékoľvek údaje EDI, táto 

strana sa zaväzuje, že vykoná nasledovné kroky tak skoro, ako je to praktické po odhalení takéhoto problému: 

(i) upovedomí koordinátora EDI druhej strany o zistení a riešení problému, a (ii) bude komunikovať všetky 

transakcie, ak je to možné, pomocou faxu alebo inými komerčne dostupnými rozumnými prostriedkami. 

(v) Skúšobné obdobie EDI. Obidve strany sa zaväzujú, že na určité časové 

obdobie, tak ako sa na ňom strany spoločne dohodnú („skúšobné obdobie EDI“), budú údaje odosielané 

a prijímané elektronicky za účelom vyskúšania. Počas skúšobného obdobia EDI bude elektronické odosielanie 

a prijímanie údajov doplnkom, no nie náhradou zasielania papierových dokumentov. Skúšobné obdobie EDI 

môže byť kedykoľvek vypovedané po vzájomnej dohode strán. Elektronicky odosielané a prijímané údaje počas 

skúšobného obdobia EDI nebudú pre strany platné ani účinné. Skúšobné obdobie EDI sa nemôže začať, kým 

strany nevystavia Objednávkový formulár pre výmenu údajov pre EDI. 

(vi) UPS Označovanie. Ak si vymeníte informácie dodacieho listu pre podané 

zásielky prostredníctvom EDI, súhlasíte s tým, že na každú takúto podanú zásielku prilepíte schválenú šikovnú 

nálepku Smart.  UPS i vy súhlasíte, že definícia šikovnej nálepky Smart je definovaná v aktuálnom vydaní 

príručky UPS pre výrobu nálepiek v čase podpisu tejto dohody a zahŕňa okrem iného UPS MaxiCode (ktorý 

obsahuje ulicu adresy), PSČ+4 čiarový kód, podľa konkrétnych okolností, príslušný kód UPS Routing Code, 

príslušnú ikonu služby UPS, čiarový kód sledovacieho čísla UPS 1Z a overené adresy certifikované CASS. 

  



 

17 

8.2 UPS® Locator APList File pre UPS Access Point Locations.  

(a) Ďalšie obmedzenia. Po udelení oprávnenia vám spoločnosť UPS na základe 

vlastného uváženia môže poskytnúť zoznam všetkých lokalít UPS prístupového miesta, ktoré v čase poskytnutia 

informácií môžu prijímať balíčky (ďalej len zoznam „APList“).  S cieľom pomôcť zákazníkovi pri výbere 

vhodného UPS prístupového miesta môžete poskytnúť zákazníkovi časť zoznamu APList obsahujúcu 

informácie o tých lokalitách UPS prístupového miesta v rámci požadovanej vzdialenosti ako odpoveď na otázku 

vrátane adresy a vzdialenosti od takejto adresy poskytnutej zákazníkom prostredníctvom aplikácie, ktorú 

vyviniete alebo prostredníctvom iných kanálov zákazníckeho servisu (napr. komunikácia s call centrom).  Ak 

vám spoločnosť UPS poskytuje súbor APList, sprístupní aktualizácie zoznamu APList približne raz denne.  

Súhlasíte, že budete používať súbor APList len na podporu a ako odpoveď na žiadosť zákazníka o poskytnutie 

informácií z dodacieho listu pre podané zásielky.  Informácie o lokalitách zobrazené pomocou súboru APList 

nemôžete použiť len na účely iné, ako je uspokojenie takejto požiadavky zákazníka.  Zastavíte používanie 

zoznamu APList do jednej (1) hodiny od chvíle, keď dostanete aktualizovanú verziu zoznamu APList, ktorý ho 

nahradí.  Po prijatí náhradnej aktualizácie súboru APList musíte okamžite zlikvidovať pôvodný súbor APList.  

Súhlasíte s tým, že nebudete používať ani inak rozširovať zoznam APList celý ani jeho časti inak, ako je 

uvedené vyššie v sekcii 8.2(a) bez písomného súhlasu spoločnosti UPS. Môžete využívať prístup k súboru 

UPS® Locator APList pre umiestnenia UPS Access Point z krajiny alebo územia, ktoré sa nenachádza na 

obmedzenom území.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že súbor APList globálneho lokátora UPS® pre 

lokality UPS Access Point nevráti zamýšľaný výsledok pre každú krajinu alebo územie povoleného územia. 

(b) Žiadne práva k ochranným známkam. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie, ktoré 

môže byť v rozpore s touto dohodou, táto dohoda vás neoprávňuje na použitie obchodnej známky, slovnej 

známky, názvu, symbolu alebo akejkoľvek ich kombinácie, ktoré vlastní alebo na ktoré poskytuje licenciu 

spoločnosť UPS v žiadnej takejto aplikácii, ktorú vyviniete vrátane častí zoznamu APList.  V rozsahu, v akom sa 

snažíte používať obchodné známky UPS Access Point v súvislosti s aplikáciou musíte vyplniť formulár žiadosti 

o použitie UPS Access Point v nástroji UPS Brand Central na adrese <https://brand.ups.com> a získať licenciu 

na obchodnú známku od spoločnosti UPS, ktorú vám spoločnosť UPS udelí na základe vlastného uváženia. 

9 Služby UPS s pridanou hodnotou. Nasledujúce špecifické podmienky platia pre konkrétnu identifikovanú 

technológiu UPS.  

9.1 Quantum View Notify™ Service.  

(a) Obmedzenia.  Quantum View Notify („QVN“) je technológia UPS, ktorá vám 

umožňuje usmerňovať spoločnosť UPS, aby posielala e-mailovú správu alebo textovú SMS správu s 

informáciami o dodávke na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré poskytnete. QVN je k dispozícii na 

adrese UPS.com alebo cez inú technológiu UPS s funkciou QVN.  Zaväzujete sa, že budete QVN používať 

výlučne na komunikáciu informácií ohľadom podanej zásielky a výlučne s osobami, ktoré sú spojené s touto 

podanou zásielkou. V prípade, že Vám adresát indikuje, že si už nepraje dostávať e-mailové správy alebo 

textové SMS správy týkajúce sa podaných zásielok, okamžite prestanete používať QVN na zasielanie e-

mailových správ alebo textových SMS správ tomuto adresátovi. Spoločnosť UPS nebude v žiadnom prípade 

zodpovedná za žiadne nedoručenie alebo zdržanie prenosu alebo prijatia akejkoľvek e-mailovej správy alebo 

textovej SMS správy. Vy sami ste výlučne zodpovední za obsah akéhokoľvek textu odoslaného vami ako súčasť 

správy QVN a správa nebude zahŕňať žiadny obsah, ktorý by mohol byť obťažujúci, hanlivý, nactiutŕhačný 

alebo škodlivý pre inú osobu.  Ku QVN môžete pristupovať z krajiny alebo územia, ktoré sa nenachádza na 

obmedzenom území.  Beriete na vedomie a súhlasíte, že QVN nevráti zamýšľaný výsledok pre každú krajinu 

alebo územie povoleného územia. 

(b) Záruka. Zaručujete sa, že budete žiadať prostredníctvom QVN len to, aby spoločnosť 

UPS poslala správu QVN (1) na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kontrolované osobou spojenou so 

zásielkou, ktorá je predmetom správy QVN; (2) výlučne na účely poskytnutia upovedomenia o stave zásielky 

v rámci prepravného systému UPS a nie na žiadne iné účely; a (3) ak poskytnutie takej QVN správy osobe 

neporušuje žiadne príslušné zákony, pravidlá alebo nariadenia vrátane, okrem iného, tých, ktoré sa týkajú e-

mailového marketingu.  Ďalej sa zaručujete, že predtým, než požiadate spoločnosť UPS o zaslanie správy QVN  

osobe spojenej so zásielkou si zabezpečíte súhlas tejto osoby pre prijatie správy QVN. 

  

https://brand.ups.com/
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9.2 UPS.com™ Marketplace Shipping.  

(a) Obmedzenia. Môžete vstúpiť do aplikácie UPS.com Marketplace Shipping a 

používať ju; je to technológia UPS, ktorá vám umožňuje riadiť zásielky a sledovať podrobnosti pri 

objednávkach vašich zákazníkov na váš tovar, predložených na povolenom elektronickom obchodnom mieste 

tretej strany e-marketplace (napr. eBay a Amazon.com), na vaše interné účely. 

(b) Vyjadrenie informácií o prístupe k vášmu účtu. Poskytnutím informácií o 

svojom účte súvisiacich s elektronickým trhoviskom tretej strany, okrem iného aj vrátane používateľského 

mena, hesiel a iných prihlasovacích informácií alebo obsahu spoločnosti UPS prostredníctvom služby UPS.com 

Marketplace Shipping potvrdzujete, že (i) ste oprávnení pristupovať k elektronickému obchodnému miestu 

súvisiacemu s prihlasovacími údajmi účtu, ktoré ste poskytli spoločnosti UPS a ste oprávnení používať 

elektronické obchodné miesto prostredníctvom tohto účtu, a (ii) ste oprávnení poskytnúť informácie o účte 

spoločnosti UPS a povoliť spoločnosti UPS prístup a používanie súvisiaceho elektronického obchodného miesta 

prostredníctvom prihlasovacích údajov Vášho účtu ako svojmu agentovi, a to bez povinnosti spoločnosti UPS 

platiť akékoľvek poplatky alebo iných obmedzení.  Beriete na vedomie, že ak spoločnosť UPS bude používať 

Vaše prihlasovacie údaje k účtu, tieto sa prenesú zo súvisiaceho obchodného miesta do spoločnosti UPS v 

Spojených štátoch za účelom prístupu, uloženia a používania a výslovne schvaľujete takýto prenos na 

spoločnosť UPS. 

(c) Autorizácia prístupu na váš účet.  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že 

používaním služby UPS.com Marketplace Shipping výslovne oprávňujete spoločnosť UPS: (i) k prístupu k 

vášmu účtu, ktorý udržiava elektronické predajné miesto tretej strany, vo vašom mene ako váš zástupca, a (ii) 

zverejneniu prihlasovacích údajov vášho účtu predajcovi tretej strany, aby k vášmu účtu pristupoval v mene 

spoločnosti UPS.  UPS.com Marketplace Shipping vstúpi na elektronické obchodné miesto tretej strany a 

použije Vaše prihlasovacie údaje na prístup, aby sa doň prihlásil a vyhľadá informácie súvisiace s vaším účtom.  

Pre účely (A) vášho používania služby UPS.com Marketplace Shipping pre vaše interné účely a na základe 

(B) vášho výslovného oprávnenia v predchádzajúcej vete poskytujete spoločnosti UPS obmedzenú plnú moc a 

ustanovujete spoločnosť UPS ako svojho splnomocneného zástupcu a agenta pre prístup na elektronické 

obchodné miesto tretej strany, získanie a využívanie vašich informácií, s plnou mocou a oprávnením robiť 

všetko, čo je nevyhnutné v súvislosti s takými činnosťami, ako by ste to robili vy.  BERIETE NA VEDOMIE A 

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE KEĎ SPOLOČNOSŤ UPS VSTÚPI DO VÁŠHO ÚČTU A BUDE VYHĽADÁVAŤ 

INFORMÁCIE Z ELEKTRONICKÉHO OBCHODNÉHO MIESTA TRETEJ STRANY, BUDE KONAŤ AKO 

VÁŠ AGENT A NIE AKO AGENT ALEBO V ZASTÚPENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODNÉHO 

MIESTA TRETEJ STRANY.   

(d) Vaše používanie elektronického obchodného miesta tretej strany. Beriete na vedomie 

a súhlasíte s tým, že UPS.com Marketplace Shipping vám poskytne prístup k elektronickým obchodným miestam 

tretej strany a takýto prístup sa vám poskytne výhradne ako výhoda a nie ako podpora spoločnosti UPS obsahu 

na elektronických obchodných miestach tretích strán.  Spoločnosť UPS neposkytuje vyjadrenia ani záruky 

týkajúce sa správnosti, presnosti, výkonnosti alebo kvality akéhokoľvek obsahu, softvéru, služby alebo aplikácie, 

ktorá sa nachádza na elektronickom obchodnom mieste tretej strany.  Rozumiete a súhlasíte s tým, že UPS.com 

Marketplace Shipping nepodporuje ani neschvaľuje žiadne obchodné miesto tretej strany prístupné 

prostredníctvom UPS.com Marketplace Shipping.  Ak sa rozhodnete pre prístup k elektronickým obchodným 

miestam tretej strany prostredníctvom UPS.com Marketplace Shipping, robíte to na vlastné riziko.  Spoločnosť 

UPS nebude niesť zodpovednosť za dostupnosť žiadnych internetových lokalít tretej strany.  Okrem toho vaše 

používanie elektronického obchodného miesta tretej strany naďalej podlieha požiadavke dodržiavať platné 

princípy a podmienky elektronického obchodného miesta tretej strany.   

9.3 UPS TradeAbility™ services.  

(a) Prístup. K UPS TradeAbility services môžete mať prístup prostredníctvom adresy 

UPS.com alebo aplikácie s odblokovanými API pre UPS TradeAbility API, či už ste ju vyvinuli vy alebo iná 

osoba.  

(b) Obmedzenia údajov o transakciách TradeAbility. Spoločnosť UPS si ponechá údaje 

o transakciách zo služieb UPS TradeAbility na obdobie neprekračujúce deväťdesiat (90) dní po tom, čo sú vám 

po prvýkrát k dispozícii.  Potom vám už tieto údaje o transakciách zo služieb UPS TradeAbility nebudú 

k dispozícii. 

https://www.ups.com/
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(c) Výpoveď. Vaše právo na prístup k službám UPS TradeAbility bude automaticky 

vypovedané, ak sa nenapojíte na svoj systémový účet My UPS spojený so službami UPS TradeAbility po dobu 

štrnástich (14) po sebe nasledujúcich mesiacov.  Po vypovedaní sa od vás bude vyžadovať, aby ste sa znovu 

zaregistrovali ako používateľ služieb UPS TradeAbility. 

(d) Menovaný poskytovateľ. Zákazník menoval UPS Supply Chain Solutions, Inc. 

(pobočka UPS), vrátane jej nástupcov a nadobúdateľov vykonávateľmi a poskytovateľmi služieb UPS 

TradeAbility. 

(e) Funkcie medzinárodnej znalostnej základne. Služby UPS TradeAbility poskytujú 

prístup k funkciám medzinárodnej znalostnej databázy, čo sú informácie, ktoré možno použiť na uľahčenie 

cezhraničnej prepravy. Vaše používanie funkcií medzinárodnej znalostnej databázy prostredníctvom služieb 

UPS TradeAbility sa riadi oddielom 3.6 Zásad informovania a všeobecného používania. 

9.4 Funkcia prispôsobených upozornení UPS® Customized Alerts.  

(a) Prispôsobený obsah. Môžete mať prístup a používať technológiu UPS známu ako 

UPS Customized Alerts Functionality na nasmerovanie spoločnosti UPS s cieľom začleniť váš prispôsobený 

obsah („prispôsobený obsah“) do správ o stave zásielky (napr. správy QVN, e-maily v službe UPS My Choice® 

a výsledky sledovania zásielky zobrazené na UPS.com alebo v mobilnej aplikácii UPS (ďalej spoločne len 

„upozornenia s prispôsobeným obsahom“)), ktoré súvisia s podanými zásielkami zasielanými pod číslom 

účtu/číslami účtov UPS, ktoré sme vám priradili a ktoré ste si aj vybrali, pod podmienkou, že spoločnosť UPS 

vám poskytla licenciu na inú technológiu UPS, ktorá vám umožňuje prístup k UPS Customized Alerts 

Functionality (napr. UPS Customized Alerts Functionality a UPS.com Alert Customization Tool). 

Nesmiete povoliť ani oprávniť žiadnu tretiu stranu na používanie ani prístup k  UPS Customized Alerts 

Functionality prostredníctvom žiadnych rozhraní ani iných softvérov vyvinutých vami alebo treťou stranou.  

Týmto udeľujete spoločnosti bezodplatnú, trvalú licenciu na kopírovanie, zmenu a výrobu odvodených prác od 

vami prispôsobeného obsahu, okrem iného aj vrátane obrázkov, log, ochranných známok, pracovnej uniformy, 

služobných známok, dizajnov a prác autorstva uvedeného v tejto zmluve na účely zasielania prispôsobených 

upozornení s prispôsobeným obsahom.  Spoločnosť UPS na základe vlastného uváženia môže odmietnuť 

prispôsobený obsah pred jeho použitím alebo po jeho použití v prispôsobených upozorneniach s prispôsobeným 

obsahom. 

(b) Obmedzenia. Spoločnosť UPS na základe vlastného uváženiu určí, ktoré správy o 

stave zásielky bude prispôsobený obsah zahŕňať. Spoločnosť UPS môže zahrnúť časť alebo celý váš 

prispôsobený obsah (napr. len vaše logo) do upozornení s prispôsobeným obsahom.  

(c) Vyhlásenia a záruky.   Potvrdzujete a zaručujete, že neposkytnete spoločnosti UPS 

žiaden prispôsobený obsah, ktorý: (i) poskytuje priamu reklamu alebo propagáciu tovaru či služieb zákazníka; 

(ii) poškodzuje duševné práva tretej strany alebo právo na zverejnenie či súkromie; (iii) porušuje príslušné 

zákony, pravidlá alebo nariadenia, vrátane, okrem tých, ktoré sa týkajú e-mailového marketingu; (iv) je 

hanlivý, obscénny, obťažujúci, urážajúci alebo zraňujúci pre akúkoľvek inú osobu, ubližuje maloletým alebo je 

pornografický; (v) obsahuje akékoľvek značky, skripty alebo kódy sledovania používatelia alebo používania; 

(vi) obsahuje vírusy, trójske kone alebo iné počítačové údaje, ktoré môžu poškodiť ohroziť alebo inak 

ovplyvňovať počítače, systémy, údaje alebo majetok spoločnosti UPS, prípadne (vii) sú falošné, nepresné či 

zavádzajúce. Ďalej potvrdzujete a ručíte za to, že (A) zasielanie upozornení s prispôsobeným obsahom na e-

mailové adresy, ktoré ste sami poskytli alebo ktoré uchováva spoločnosť UPS, a ktoré súvisia s príslušnou 

podanou zásielkou, ďalej poskytovanie upozornení s prispôsobeným obsahom používateľom stránky UPS.com 

spoločnosťou UPS či mobilná aplikácia UPS nebude v rozpore s platnými zákonmi, pravidlami, nariadeniami 

ani inými zákonnými požiadavkami, vrátane, okrem iného, tých, ktoré súvisia s e-mailovým marketingom; a 

(B) že ste celý potrebný obsah získali od prijímateľa akéhokoľvek upozornenia s prispôsobeným obsahom 

opísaného v sekcii (A) tohto výroku tak, že zasielanie alebo poskytovanie upozornení s prispôsobeným 

obsahom zo strany spoločnosti UPS opísané v sekcii (A) tohto výroku nebude v rozpore s platnými zákonmi, 

pravidlami, nariadeniami ani inými zákonnými požiadavkami. 

(d) Odškodnenie.  Na vaše osobné náklady a výdavky týmto zbavujete chránené osoby 

UPS zodpovednosti za akékoľvek a všetky škody, ktoré im vzniknú, plynúce či spojené s prístupom UPSI 

k alebo použitím prispôsobeného obsahu alebo porušením tejto sekcie 9.4 z vašej strany.   
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9.5 Služby UPS My Choice®. 

(a) Vymedzenie pojmov. 

(i)  „Subjekt MC4B“ označuje subjekt UPSI v krajine alebo na území, kde sa 

poskytujú logistické služby spoločnosti MC, ktoré ste si objednali prostredníctvom služby UPS My Choice® 

for Business. 

(ii)  „Podmienky MC4B“ označujú aktuálnu dohodu o prepravných službách 

medzi Vami a subjektom MC4B v krajine alebo oblasti, ktorá sa vzťahuje na Logistické služby spoločnosti MC, 

ktoré ste si objednali prostredníctvom služby UPS My Choice® for Business. 

(iii) „Osobné podmienky spoločnosti MC“ označujú vtedajšie podmienky 

spoločnosti UPS a podmienky prepravy/služby platné pre logistické služby spoločnosti MC, ktoré ste si 

objednali prostredníctvom služby UPS My Choice®. 

(iv) „Osobná entita spoločnosti MC“ označuje entitu spoločnosti UPSI v krajine, 

v ktorej sa poskytujú logistické služby spoločnosti MC Vami objednané prostredníctvom služby UPS My 

Choice®. 

(v) „Osobné a obchodné služby UPS My Choice®“ označujú súhrnne službu 

UPS My Choice® a službu UPS My Choice® pre firmy. 

(vi) „Logistické služby spoločnosti MC“ označuje logistické služby objednané 

prostredníctvom osobných a komerčných služieb UPS My Choice®. 

(b) UPS My Choice® for business.  

(i) Služby. Služba UPS My Choice® for Business je služba, prostredníctvom 

ktorej vy ako podnik (i) môžete zadať objednávky na logistické služby spoločnosti MC (napr. možnosť zmeny 

dodávky) od spoločnosti MC4B, a (ii) prihlasovať sa k určitým administratívnym dátovým službám 

poskytovaným spoločnosťou UPS.  Všetky logistické služby spoločnosti MC objednané prostredníctvom služby 

UPS My Choice® for Business  sú poskytované v súlade s (y)  platnými podmienkami spoločnosti MC4B 

medzi vami a príslušným subjektom MC4B zahŕňajúce podmienky prepravy špecifické pre konkrétnu krajinu 

alebo pre konkrétne územie UPS, ktoré sa vzťahujú na služba UPS pre zásielky malých balíkov, ktoré sú k 

dispozícii v takejto krajine alebo území, napríklad akýchkoľvek ustanovení týkajúcich sa rozhodcovského 

konania, ktoré sa vzťahujú na všetky nároky vyplývajúce z poskytovania služieb alebo súvisiace s poskytovaním 

logistických služieb subjektom MC4B a (z) tieto práva koncového používateľa, Časť 9.5.  V prípade rozporu 

medzi Zmluvou a podmienkami MC4B, pokiaľ ide o logistické služby spoločnosti MC, ktoré ste si objednali 

prostredníctvom služby UPS My Choice® for Business (s výnimkou podmienok v právach koncového 

používateľa, časť 9.5 (f)), budú mať prednosť podmienky MC4B.  Všetky administratívne dátové služby 

poskytované prostredníctvom UPS My Choice® for Business sú poskytované na základe podmienok tejto 

dohody a opisu takýchto dátových služieb dostupných na domovskej adrese UPS My Choice® for Business, 

ktorá je k dispozícii na stránke UPS.com, platnej v čase poskytovania služby. 

(ii) Zásielky zaslané zamestnancom a oprávneným osobám.  Prostredníctvom 

služby UPS My Choice® for Business môžete mať prístup k informáciám týkajúcim sa osobných zásielok pre 

vašich zamestnancov, ktoré majú byť doručené na adresu, ktorú ste zaregistrovali v službe UPS My Choice® 

for Business, a zásielok na túto adresu určených pre iný personál oprávnený zdržiavať sa na vašej 

zaregistrovanej adrese (napr. zmluvní dodávatelia na pracovisku).  Ručíte za to, že od všetkých zamestnancov a 

oprávnených pracovníkov získate informovaný a konkrétny súhlas s tým, aby sa vám prostredníctvom služby 

UPS My Choice® for Business oznamovali informácie o ich zásielkach doručovaných na vašu registrovanú 

adresu. 

(iii) Prístup ako používateľ. Ak ste používateľ akýkoľvek správca toho istého účtu 

služby UPS® My Choice for Business bude mať prístup k informáciám o vašom účte (napr. k vašim 

prihlasovacím a kontaktným informáciám (ako je vaše používateľské meno, telefónne číslo alebo e-mailová 

adresa na stránke UPS.com, vrátane prípadov, keď sa rozhodnete použiť existujúci osobný účet UPS.com pre 

službu UPS® My Choice for Business), stav odberu a dátum obnovenia odberu) a informácie, ktoré spájate so 

svojím účtom (napr. šesťmiestne číslo účtu UPS, typ platobnej karty plus posledné štyri číslice akejkoľvek 
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priradenej platobnej karty a identifikácia všetkých digitálnych platobných metód spojených s Vaším účtom). Ak 

ste používateľom, môžete sa rozhodnúť vytvoriť si ďalší účet UPS.com na osobné použitie UPS Technology, ak 

sa rozhodnete, že správca by nemal mať prístup k informáciám o účte pre účet UPS.com, ktorý používate na 

osobné účely.  

(iv)  Prístup ako správca. Ak ste boli osobou, ktorej bol pridelený účet služby 

UPS® My Choice for Business („správca My Choice“), určený ako správca, vyhlasujete, že ste zástupcom 

osoby, ktorej bol účet pridelený, a ste oprávnený uzavrieť túto zmluvu a pristupovať k takémuto účtu služby 

UPS® My Choice for Business v mene takéhoto majiteľa účtu. Ako správca služby My Choice vám spoločnosť 

UPS, okrem možností používateľa uvedených v časti 9.5 písm. b) bode iii), udeľuje aj právo na prístup k: (i) 

aktuálnemu centru správy spoločnosti UPS® My Choice for Business (ďalej len „CAC“), ktoré môže zahŕňať 

príslušné ponuky na správu a tie funkcie správy príslušného účtu služby UPS® My Choice for Business, a (ii) 

informáciám týkajúcim sa príslušného účtu služby UPS® My Choice for Business a oprávnenie na vstup do 

tejto služby, i) aj ii) v súlade s touto zmluvou. Bude mať prístup a bude dostávať e-mailové oznámenia o 

administratívnych krokoch vykonaných v súvislosti so všetkými používateľskými účtami daného účtu služby 

UPS® My Choice for Business (napr. oznámenie o pridanom, zrušenom, zvýšenom, zníženom alebo 

ukončenom odbere alebo o akýchkoľvek problémoch s platbami súvisiacimi s odberom). Nebudete zdieľať 

údaje používateľského účtu (napr. ID používateľa UPS.com, používateľské meno UPS.com) so žiadnou inou 

osobou, ako je pridružený používateľ a budete údaje o účte uchovávať v tajnosti. Vaše právo ako správcu služby 

My Choice na prístup k CAC môže spoločnosť UPS alebo osoba priradená k príslušnému účtu služby UPS® 

My Choice for Business kedykoľvek ukončiť podľa vlastného uváženia. Okrem toho Vaše právo na prístup do 

CAC automaticky zaniká po uplynutí platnosti alebo zániku práva Osoby priradenej k pridruženému účtu služby 

UPS® My Choice for Business na jeho používanie. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že správcovia služby 

My Choice môžu určiť akéhokoľvek iného používateľa služby UPS® My Choice for Business ako správcu 

služby My Choice s rovnakými právami aké má prvý správca služby My Choice.  

(c) UPS My Choice®  

(i) Služby. Služba UPS My Choice® je služba, prostredníctvom ktorej vy ako 

zákazník (i) môžete zadať objednávky na logistické služby spoločnosti MC (napr. možnosť zmeny dodávky) od 

osobného subjektu MC, a (ii) prihlasovať sa k určitým dátovým službám poskytovaným spoločnosťou UPS.  

Všetky logistické služby MC objednané prostredníctvom služby UPS My Choice® ( poskytuje príslušný 

osobný subjekt MC  podľa (y) osobných podmienok MC pre daný osobný subjekt MC zahŕňajúce prepravné 

podmienky/služby UPS špecifických pre danú krajinu alebo územie, ktoré sa vzťahujú na službu UPS® pre 

zásielky malých balíkov dostupné v takej krajine alebo na území , napríklad ustanovení týkajúcich sa 

rozhodcovského konania, ktoré sa vzťahujú na všetky nároky vyplývajúce z poskytovania služieb osobného 

subjektu MC a (z) tieto práva koncového používateľa, Časť 9.5. V prípade rozporu medzi dohodou a osobnými 

podmienkami MC, pokiaľ ide o akékoľvek logistické služby MC objednané prostredníctvom služby UPS My 

Choice® (okrem podmienok práv koncového používateľa, Časť 9.5(f)), budú mať prednosť osobné podmienky 

MC.  Všetky administratívne dátové služby poskytované prostredníctvom UPS My Choice® sú poskytované na 

základe podmienok tejto dohody a opisu takýchto služieb dostupných na domovskej adrese UPS My Choice®, 

ktoré sú k dispozícii na stránke UPS.com, platných v čase poskytovania služby. 

(ii) Stimuly, kredity a odmeny  Ak používate službu UPS My Choice® na 

správu zásielok, môže vám byť ponúknutých viacero stimulov na výber určitých logistických služieb, vrátane 

zmeny miesta doručenia alebo úrovne služieb (ďalej len „stimul“).  Ak si vyberiete motivačný program, môžete 

získať kredit priradený k úspešnému dokončeniu logistickej služby stimulačného programu (ďalej len „kredit“). 

Stimuly sa líšia v závislosti od faktorov, ako je zmena umiestnenia a úroveň služieb.  Kredity nemôžu byť 

vymenené za hotovosť a môžu byť vyplatené iba ako darčekové karty alebo karty s uloženou hodnotou 

s rovnakou alebo približne rovnakou hodnotou (ďalej len „odmena podľa môjho výberu“).  Odmeny podľa 

môjho výberu sa vyplácajú prostredníctvom webovej stránky, ktorú prevádzkuje predajca, ktorého sme zapojili 

(ďalej len „webová stránka predajcu“).  Váš prístup a použitie webovej stránky predajcu na správu a uplatnenie 

Odmeny podľa môjho výberu podliehajú zverejneným zmluvným podmienkam dodávateľa, ktoré sa nachádzajú 

na webovej stránke predajcu.  Každá Odmena podľa môjho výberu môže podliehať ďalším zmluvným 

podmienkam obchodníka zúčastnenej tretej strany spojeného s takouto odmenou. Ak si chcete prečítať 

obchodné podmienky takéhoto obchodníka, kliknite na odkaz na zmluvné podmienky na stránke podrobností o 

Odmenách podľa môjho výberu. Odmeny podľa môjho výberu sa môžu kedykoľvek zmeniť a môžete použiť iba 

tie kredity, ktoré sú momentálne k dispozícii.  SPOLOČNOSŤ UPS MÔŽE POŽADOVAŤ, ABY STE SI 

VYMENILI KREDITY ODMIEN PODĽA MÔJHO VÝBERU, KEĎ DOSIAHNETE URČITÚ HODNOTU 

KREDITOV.  AK SA ODHLÁSITE ZO SLUŽBY UPS MY CHOICE®, STRATÍTE VŠETKY KREDITY, 



 

22 

KTORÉ NEBOLI PREVEDENÉ NA ODMENY PODĽA MÔJHO VÝBERU.  Spoločnosť UPS môže 

kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť stimuly ako súčasť služby UPS My Choice®.  Na akékoľvek prerušenie 

alebo ukončenie stimulov budete upozornení a v prípade prerušenia dostanete informácie o tom, ako vykonať 

konečné vyplatenie akéhokoľvek kreditného zostatku. Po ukončení tejto dohody alebo vášho práva na prístup a 

používanie služby UPS My Choice® dostanete pokyny, ako vykonať konečné vyplatenie akéhokoľvek 

kreditného zostatku. Šesť (6) mesiacov po ukončení tejto dohody alebo vášho práva na prístup a používanie 

služby UPS My Choice® už nebudete môcť vykonať konečné vyplatenie akéhokoľvek kreditného zostatku. 

(d) Poplatky.  Súhlasíte s tým, že budete platiť akékoľvek príslušné poplatky a náklady 

uvedené v príslušných osobných podmienkach spoločnosti MC alebo podmienkach MC4B (súhrnne 

„podmienky spoločnosti MC“) spojené s osobnými a obchodnými službami UPS My Choice® (napr. poplatky 

za prémiové členstvo UPS My Choice® a prémiové členstvo UPS My Choice® for Business a logistické služby 

spoločnosti MC objednané alebo prístupné cez domovskú stránku UPS My Choice®Osobné a komerčné služby.  

Poplatky prémivého členstva UPS My Choice® a UPS My Choice® for Business sú splatné vopred a nebudú 

vrátené úplne ani čiastočne z akýchkoľvek dôvodov. Pre prehľadnosť, ak sa znížia poplatky za prémiové 

členstvo UPS My Choice® alebo UPS My Choice® for Business, nemáte nárok na žiadnu zľavu, refundáciu a / 

ani inú refundáciu vcelku ani sčasti v dôsledku takéhoto zníženia. Spoločnosť UPS môže delegovať 

zodpovednosť za zber ročných poplatkov za prémiové členstvo UPS My Choice® a UPS My Choice® for 

Business pridruženej spoločnosti. Príslušný subjekt MC môže kedykoľvek zmeniť akékoľvek poplatky, ktoré sa 

vzťahujú na logistické služby MC, ktoré sú objednané prostredníctvom služby, bez predchádzajúceho 

upozornenia, s výhradou akýchkoľvek požiadaviek na oznámenia, ktoré sa uplatňujú v súlade s platnými 

právnymi predpismi.  Ak nebude možné poskytnúť logistickú službu MC, nebudú sa účtovať žiadne ďalšie 

poplatky a náklady.  Logistické služby MC objednané prostredníctvom služby UPS My Choice® Osobné 

a komerčné služby, ktoré zahŕňajú dodatočné poplatky a/alebo náklady alebo prémiové členstvo UPS My 

Choice®, alebo poplatky za prémiové členstvo v službe UPS My Choice® for Business môžete zaplatiť 

spôsobom platby dostupným na výber po prihlásení sa do vášho účtu UPS cez UPS.com (napr. platobná karta 

alebo účet UPS), prístupom k nastaveniam profilu vášho účtu a výberom položky „Možnosti platby“..  

Autorizujete spoločnosť UPS alebo ňou poverenú osobu tak, aby automaticky účtovala všetky príslušné 

poplatky a náklady na platobnú kartu alebo iný spôsob platby vybratý v časti Možnosti platby v profile vášho 

účtu UPS pre osobné a komerčné služby UPS My Choice® a logistické služby MC objednané prostredníctvom 

osobných a komerčných služieb UPS My Choice® a pokračovala v účtovaní týchto súm týmto spôsobom 

platby, pokiaľ k nim dôjde, až kým nezrušíte oprávnenie.  Spôsob platby môžete zmeniť alebo svoju autorizáciu 

zrušiť výberom časti Možnosti platby vo vašom profile účtu UPS a vykonaním akýchkoľvek požadovaných 

zmien.  Kým bude akákoľvek zmena spracovaná, alebo kým sa zruší vaša autorizácia platby, môže spoločnosti 

UPS trvať až 10 kalendárnych dní. 

(e)     Funkcie služby UPS My Choice®. Funkcie osobných a komerčných služieb UPS My 

Choice® a logistických služieb MC, ktoré máte k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od miesta vášho 

bydliska, spôsobu registrácie, informácií, ktoré ste poskytli, a vášho súhlasu s príslušnými zmluvnými 

podmienkami. V dôsledku toho môže spoločnosť UPS poskytovať obmedzený prístup k niektorým funkciám 

osobných a komerčných služieb UPS My Choice® a niektorým logistickým službám MC (napríklad môžete 

byť obmedzený na prijímanie upozornení na doručenie balíkov e-mailom). Možno budete musieť poskytnúť 

dostatočné overenie totožnosti predtým, ako budete môcť pristupovať k svojmu účtu pre osobné a komerčné 

služby UPS My Choice® alebo určité funkcie osobných a komerčných služieb UPS My Choice® a 

logistických služieb MC (napríklad možnosť presmerovania zásielky na inú adresu). Špecifické funkcie 

osobných a komerčných služieb UPS My Choice® a logistických služieb MC, ktoré máte k dispozícii, sa 

zobrazia, keď sa prihlásite do svojho účtu pre osobné a komerčné služby UPS My Choice®. 

Osobné a komerčné služby UPS My Choice® môžete prestať používať kedykoľvek a svoje 

členstvo v osobných a komerčných službách UPS My Choice® môžete kedykoľvek ukončiť prihlásením sa do 

svojho účtu pre osobné a komerčné služby UPS My Choice® , prístup k vašim preferenciám UPS My 

Choice®, výber Spravovať moje členstvo (členstvá) a rozhodnutie zrušiť svoje členstvo (členstvá). Svoje 

členstvo v osobných a komerčných službách UPS My Choice® môžete ukončiť aj kontaktovaním vášho 

miestneho kontaktného čísla zákazníckeho servisu UPS zverejneného online na UPS.com. Spoločnosť UPS 

však pri akomkoľvek ukončení nevráti poplatky za prémiové členstvo UPS My Choice® alebo za prémiové 

členstvo UPS My Choice® for Business v celom rozsahu ani čiastočne. 

(f)     Logistické služby MC. Príslušný subjekt MC4B alebo osobný subjekt MC (súhrnne „subjekt 

MC“) si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť akékoľvek logistické služby MC, ak na základe vlastného a 
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neobmedzeného uváženia rozhodne, že by to predstavovalo riziko pre spoločnosť UPS, jej zamestnancov, jej 

prevádzky alebo pre tretie strany 

(i)      Žiadosti o zmenu doručenia. Spoločnosť UPS môže poskytnúť členom služby UPS My 

Choice prístup k službám Žiadosť o zmenu doručenia. Popisy služieb žiadosti o zmenu doručenia vrátane 

príslušných poplatkov a zliav (ak existujú), ktoré máte k dispozícii, nájdete vo svojich podmienkach MC. 

Členské poplatky UPS My Choice za služby Žiadosti o zmenu doručenia sa budú uplatňovať len vtedy, keď sa 

Žiadosť o zmenu doručenia odošle prostredníctvom vášho členského účtu UPS My Choice na UPS.com a služba 

Žiadosť o zmenu doručenia sa vykoná počas vášho platného členstva UPS My Choice. Ak si akákoľvek Žiadosť 

o zmenu doručenia vyžaduje presun alebo doručenie zásielky mimo oblasť pôvodného doručenia pre pôvodnú 

adresu príjemcu (adresu doručenia pôvodne špecifikovanú odosielateľom) alebo úroveň služieb vyššiu ako 

úroveň zvolenú odosielateľom, dodatočné poplatky za dopravu ( vrátane príslušných príplatkov) platia aj tak, 

ako je uvedené v Podmienkach spoločnosti MC. Poplatky za prepravu (ak existujú) budú vypočítané podľa 

príslušnej sadzby medzi pôvodnou adresou príjemcu a presmerovanou adresou vo výške uvedenej v súvislosti s 

vašou požiadavkou. Vzhľadom na povahu žiadostí o zmenu doručenia sa záruky pôvodného času doručenia a 

záruka služby UPS/záruka vrátenia peňazí (v rozsahu sprístupnenom príslušným subjektom MC vo vašej 

lokalite alebo krajine/území bydliska) nevzťahujú na zásielky, ktoré podliehajú službám Žiadosti o zmenu 

doručenia. Príslušný poplatok ako člena služby UPS My Choice za žiadosť o zmenu dodávky sa objaví na vašej 

faktúre, ale pri odosielaní žiadosti o zmenu dodávky sa môže zobraziť iný poplatok  

 

    A. Doručenie na prístupový bod UPS. Prístupový bod UPS je nezávisle 

vlastnený a prevádzkovaný podnik určený spoločnosťou UPS, kde môže príjemca alebo iný príjemca, ak je 

dostupný vo vašej lokalite alebo krajine/území bydliska, prijať zásielku. Doručenie na prístupový bod UPS je 

logistická služba MC, ktorá mení doručovaciu adresu zásielky, ktorá vám bola odoslaná do prístupového bodu 

UPS vo vašej blízkosti. Zásielky, ktoré možno prijať na doručenie na prístupový bod UPS, podliehajú 

obmedzeniam, okrem iného, pokiaľ ide o hmotnosť a veľkosť a skutočnú a deklarovanú hodnotu, ako je 

uvedené v Sprievodcovi prístupovými bodmi UPS dostupnom na UPS.com. Pred uvoľnením akejkoľvek 

zásielky v prístupovom bode UPS sa od vás alebo iného oprávneného príjemcu môže vyžadovať, aby ste 

predložili dostatočné overenie mena a adresy príjemcu a tiež identifikáciu oprávneného príjemcu, vrátane, bez 

obmedzenia, poskytnutie štátom vydaného preukazu totožnosti. Bez ohľadu na to, že v niektorých jurisdikciách 

sa od vás nemusí vyžadovať, aby ste tak urobili podľa platných zákonov, ak je zásielka uvoľnená inému 

oprávnenému príjemcovi (inému ako ste vy), vyhlasujete a zaručujete, že to oznámite oprávnenému príjemcovi 

a získate od neho súhlas, že akékoľvek osobné údaje poskytnuté UPS spracuje UPS na účely overenia totožnosti 

a splnomocnenia a môžu byť prenesené do iných krajín, ako je krajina alebo územie, v ktorom spoločnosť UPS 

pôvodne zbierala informácie. 

 

    Bez ohľadu na vyššie uvedené je každá návšteva prístupového bodu UPS na 

vaše vlastné riziko. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti UPS za stratené, poškodené alebo oneskorené balíky 

odoslané na prístupový bod UPS podlieha obmedzeniam uvedeným v tomto dokumente av príslušných 

podmienkach MC. V prípade žiadostí o zadržanie zásielky a jej vyzdvihnutie v prístupovom bode UPS budú 

zásielky zadržané desať (10) dní (okrem Spojených štátov, Kanady, Mexika a Portorika, kde budú zadržané 

sedem (7) dní) pred vrátením takýchto zásielok odosielateľovi (poplatky za prepravu budú účtované 

odosielateľovi v prípade ich vrátenia odosielateľovi). 

   

   (ii)   Vyzdvihnutie zásielky na zavolanie. Spoločnosť UPS poskytne prémiovým 

členom služby UPS My Choice for Business pridelenie vyzdvihnutia zásielky na zavolanie bez ďalších 

poplatkov. Podrobnosti o vyzdvihnutiach na zavolanie a vašom pridelení nájdete vo svojich podmienkach 

MC4B. Aby ste sa kvalifikovali ako vyzdvihnutie na zavolanie v rámci vášho pridelenia, vyzdvihnutie na 

zavolanie si musíte objednať pomocou informačného panela UPS My Choice for Business, ktorý je k dispozícii 

na ups.com, a vykonať počas vášho platného prémiového členstva UPS My Choice for Business. Pri objednávke 

vyzdvihnutia zásielky na zavolanie sa zobrazí poplatok. Ak sa vaša objednávka kvalifikuje v rámci vášho 

pridelenia, po vykonaní bude priradená k vášmu prideleniu a všetky poplatky budú odstránené pri fakturácii. 

 

   (iii)   Okná doručenia. Spoločnosť UPS môže členom služby UPS My Choice 

Members poskytnúť odhadovaný čas doručenia (zvyčajne štvorhodinový interval) pre prichádzajúce zásielky. 

Tým, že spoločnosť UPS stanoví odhadovaný termín doručenia, nezaručuje doručenie zásielky počas tohto 

obdobia. Spoločnosť UPS môže poskytnúť osobným členom  služby UPS My Choice možnosť vybrať si 

dvojhodinové obdobie doručenia zásielky. Ak spoločnosť UPS potvrdí vami zvolené okno, spoločnosť UPS 

poskytuje záruku doručenia zásielky vo vybranom okne. Ak spoločnosť UPS nedokáže doručiť zásielku pred 

koncom potvrdeného okna, ako jediný a výhradný opravný prostriedok spoločnosť UPS vám nebude účtovať 
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poplatky za doručenie v potvrdenom okne. Spoločnosť UPS nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na základe 

nedoručenia zásielky pred koncom potvrdeného obdobia. 

 

(iv)  Autorizácia pre členov domácnosti.  Logistická služba autorizácie člena 

domácnosti služby UPS My Choice® vám umožňuje zdieľať vaše výhody v rámci služby UPS My Choice® s 

ostatnými členmi vašej domácnosti.  Člen domácnosti je osoba, ktorá má bydlisko na rovnakej adrese ako vy, má 

rovnaké priezvisko ako vy a je s vami spojená.  V rozsahu, v akom poskytuje spoločnosť UPS vo vašej lokalite 

alebo krajine/území bydliska, vám môže byť povolené pridať člena domácnosti.  Používaním logistických služieb 

MC pre balík adresovaný členovi domácnosti súvisiaci s vaším členstvom v službe UPS My Choice® vyhlasujete 

a zaručujete sa, že ste týmto členom domácnosti oprávnený vykonávať činnosti súvisiace s dodávkou pre člena 

domácnosti vrátane sledovania priebehu zásielok, nastavenie upozornení na dodanie a určenie dodacích pokynov.  

Beriete na vedomie, že ste povinní získať súhlas od každého člena domácnosti predtým, ako pridáte tohto člena 

domácnosti do svojho členstva UPS My Choice®, a tým poskytnete meno a adresu tohto člena domácnosti 

spoločnosti UPS. 

(v)  Oprávnenie Nechať na určitom mieste.  Logistická služba oprávnenia Nechať 

na určitom mieste služby UPS My Choice® vám umožňuje určiť určité miesta, kde by ste chceli, aby náš vodič 

nechal vašu zásielku.  Ak v rozsahu, ktorý sprístupní príslušný subjekt MC vo vašej lokalite alebo krajine/území 

bydliska, vyberiete službu Nechať na určitom mieste a určíte, že zásielka má byť odovzdaná konkrétnej osobe, 

alebo ak vyberiete možnosť Nechať u suseda, Nechať u obchodného suseda alebo Uvoľniť na základe 

autorizovaného podpisu, súhlasíte s tým, že zásielka odovzdaná v súlade s vašimi pokynmi bude predstavovať 

doručenie.  Preberáte zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie obalu, ako aj za akúkoľvek stratu 

alebo poškodenie spôsobené zásielkou, dokonca aj tretím stranám, po uvoľnení zásielky podľa vašich pokynov 

alebo v prípade uvoľnenia na základe autorizovaného podpisu podľa uváženia príjemcu.  Služba Nechať na 

určitom mieste nemusí byť k dispozícii, ak prepravca uviedol, že pre vašu zásielku je potrebný podpis dospelej 

osoby, alebo ak ho prepravca vylúčil ako možnosť doručenia. 

(A). Oprávnenie na využívanie logistickej služby Nechať u suseda 

a Nechať u obchodného suseda.  Funkcia Nechať u suseda služby UPS My Choice® for Business a Nechať u 

obchodného suseda služby UPS My Choice® vám dáva možnosť nechať si doručiť balíky k susedovi alebo 

obchodnému susedovi v bezprostrednej blízkosti pôvodnej adresy miesta určenia.  Príslušný subjekt MC si môže 

zvoliť, či bude alebo nebude rešpektovať požiadavku na službu UPS My Choice® s logistickou službou Nechať 

u suseda alebo službu UPS My Choice® for Business s logistickou službou Nechať u obchodného suseda vo 

svojom výlučnom a neobmedzenom uvážení.  Ak pre zásielku vyberiete logistickú službu Nechať u suseda 

služby UPS My Choice® alebo logistickú službu Nechať u obchodného suseda služby UPS My Choice® for 

Business (v rozsahu, ktorý sprístupní príslušný subjekt MC vo vašej lokalite alebo krajine/území pobytu), 

uplatňujú sa nasledujúce ustanovenia: (i) spoločnosť UPS vás požiada, aby ste poskytli aspoň nasledujúce 

informácie o vašom susedovi/obchodnom susedovi: názov spoločnosti alebo kontaktné meno a adresu; (ii) 

súhlas s tým, že ste povinní informovať ktoréhokoľvek suseda/obchodného suseda, ktorého navrhujete, že jeho 

údaje budú spracované za účelom doručenia vašich prichádzajúcich zásielok, a získať súhlas ktoréhokoľvek 

suseda/obchodného suseda skôr, ako poskytnete identifikačné informácie takéhoto suseda/obchodného suseda 

spoločnosti UPS a umožníte spoločnosti UPS a subjektu MC komunikovať s takýmto susedom/obchodným 

susedom; a (iii) vyhlasujete a zaručujete, že ste takýmto susedom/obchodným susedom oprávnení poskytnúť 

tieto údaje.  Nesiete zodpovednosť za informácie, ktoré poskytujete, vrátane akýchkoľvek informácií o vašom 

susedovi/obchodnom susedovi.  Zároveň máte povinnosť informovať suseda/obchodného suseda, ktorého 

uvediete ako príjemcu, že (i) subjekt MC plní funkciu kontrolóra osobných údajov daného suseda/obchodného 

suseda, ktoré bude subjekt MC spracovávať na účely uvedené vyššie, a že (ii) daný sused/obchodný sused bude 

mať právo na prístup ku svojim osobným údajom a na vykonávanie ich opráv.  Ak od vás alebo od vášho 

suseda/obchodného suseda dostaneme informáciu o tom, že si váš sused/obchodný sused neželá prijať zásielky 

určené pre vás, spoločnosť prijme opatrenia v rozumnej miere podľa možností, ktoré má príslušný subjekt MC 

v danom čase k dispozícii, aby tejto požiadavke vyhovel.   

(B). Povolenie na autorizované zloženie zásielky. Logistická služba 

autorizovaného zloženia zásielok UPS My Choice® vám umožňuje udeliť oprávnenie, aby subjekt MC doručil 

balíky bez podpisu na zloženie, keď sa autorizovaná osoba nebude môcť osobne prihlásiť.  Výberom služby 

Autorizované zloženie zásielky výslovne oprávňujete subjekt MC na ponechanie zásielok adresovaných vám na 

vašu adresu, keď nie je k dispozícii nikto, kto by prevzal zásielku, a vyhlasujete a zaručujete sa, že ste náležite 

oprávnení povoliť zloženie zásielky na zvolenom mieste.  Subjekt MC vykoná iba jeden pokus o doručenie a po 

doručení nežiada o podpis.  Záznam o doručení subjektu MC predstavuje presvedčivý dôkaz o doručení.  

Výberom služby Autorizované zloženie zásielky súhlasíte s tým, že zásielka bude zložená na vami určenom 
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mieste.  Prijímate akúkoľvek následnú zodpovednosť a záväzky za akúkoľvek stratu alebo poškodenie zásielky, 

ako aj za akúkoľvek stratu alebo poškodenie spôsobené zásielkou, dokonca aj tretím stranám, po jeho zložení na 

adrese.  Subjekt MC si vyhradzuje výlučné a neobmedzené uváženie na splnenie vašej žiadosti o autorizované 

zloženie zásielky (a nemusí tak urobiť napríklad z dôvodu dodacích podmienok, ako sú nepriaznivé počasie 

alebo bezpečnostné obavy).  Služba Autorizované zloženie zásielky nemusí byť k dispozícii, ak prepravca 

uviedol, že pre vašu zásielku je potrebný podpis dospelej osoby, alebo ak ho prepravca vylúčil ako možnosť 

doručenia. 

 (vi) Konsolidácia balíkov. Môžete sa rozhodnúť dať spoločnosti UPS pokyn, 

aby zadržala jednu alebo viac vašich zásielok za účelom konsolidácie a doručenia v ten istý deň na vašu 

doručovaciu adresu UPS My Choice® zaregistrovanú vo vašom členstve služby UPS My Choice®. 

   

(vii) Zadržanie doručenia. Spoločnosť UPS môže poskytnúť členom služby UPS My Choice 

for Business prístup k logistickým službám zadržania doručenia. Popis logistických služieb zadržaniadoručenia 

vrátane príslušných poplatkov a zliav (ak existujú), ktoré máte k dispozícii, nájdete vo svojich podmienkach 

MC. Poplatky za člena UPS My Choice for Business za logistické služby zadržania doručenia sú vám k 

dispozícii len vtedy, keď je žiadosť o zadržania doručenia odoslaná prostredníctvom vášho členského účtu UPS 

My Choice na stránke ups.com a logistická služba zadržania doručenia sa vykonáva počas vášho platného 

členstva v službe UPS My Choice. Príslušný poplatok ako člena UPS My Choice za logistické služby zadržania 

doručenia sa objaví na vašej faktúre, ale pri odosielaní žiadosti o zmenu dodávky sa môže zobraziť iný poplatok. 

(viii) Oznámenia pred doručením. Spoločnosť UPS môže členom služby UPS My Choice 

for Business poskytovať oznámenia pred doručením. Oznámenia pred doručením sú textové alebo e-mailové 

oznámenia týkajúce sa blížiaceho doručenia zásielky odoslané v určenom čase pred odhadovaným doručením 

zásielky (napr. 15, 30, 45 a 60 minút pred odhadovaným doručením). Spoločnosť UPS nezaručuje, že zásielka 

dorazí do alebo v odhadovanom čase doručenia oznámenia pred doručením. Nie všetky zásielky budú spĺňať 

podmienky oznámenia pred doručením. Oznámenia pred doručením napríklad nie sú k dispozícii pre zásielky 

UPS SurePost a akúkoľvek zásielku, pre ktorú spoločnosť UPS nemôže určiť čas potvrdenia doručenia. 

Oznámenia pred doručením nebudú dostupné, ak nie je prichádzajúca zásielka viditeľná. 

(ix) Okná odhadovaného doručenia. Spoločnosť UPS môže členom služby UPS My Choice 

for Business poskytnúť systém odhadovaného doručenia. Okno odhadovaného doručenia ponúka odhadovaný 

čas doručenia zásielky, inej ako zásielky, pre ktorú je príjemcom člen služby UPS My Choice for Business, 

ktoré sa nedoručujú na úrovni služieb s viazaným časom doručenia, ale s výnimkou zásielok UPS SurePost. 

UPS nezaručuje, že zásielka dorazí do alebo v odhadovanom čase doručenia v okne odhadovaného doručenia. 

Nie všetky zásielky budú spĺňať podmienky pre upozornenia pred príchodom. Funkcia okna odhadovaného 

doručenia nebude dostupná, ak viditeľnosť odchádzajúcej zásielky nie je k dispozícii. 

(x) Rozšírená zákaznícka podpora. UPS poskytne členom služby UPS My Choice rozšírenú 

zákaznícku podporu prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla dostupného pomocou PIN poskytnutého 

spoločnosťou UPS. 

(g) Predvoľby komunikácie. Spoločnosť UPS môžete informovať o svojich predvoľbách 

komunikácie generovaných osobnými a komerčnými službami UPS My Choice® („Predvoľby komunikácie“) 

aktualizáciou profilu vášho účtu UPS tak, aby odrážal vaše predvoľby komunikácie. Ak používate službu UPS 

My Choice® ako spotrebiteľ, vyplývajú vám z toho ďalšie práva, ktoré sa líšia podľa jurisdikcie. 

(h) Autorizácia a súhlas Používaním osobných a komerčných služieb UPS My Choice® , 

aby ste si objednali logistické služby MC, vyhlasujete a zaručujete, že (i) ste (A) odosielateľom alebo (B) 

poverený odosielateľom predmetnej zásielky (I) meniť pokyny odosielateľa na doručenie vrátane presmerovania 

doručenia zásielky zásielku na alternatívnu adresu, povoliť uvoľnenie zásielky, odložiť doručenie, zmeniť 

službu alebo úroveň služieb zvolenú odosielateľom alebo preplánovať doručenie a (II) dostávať predbežné 

oznámenie a informácie o doručení týkajúce sa zásielky a (ii) získať všetky ďalšie oprávnenia, povolenia a 

súhlasy potrebné na objednanie, využívanie alebo získanie výhod logistických služieb MC. 

(i) Vzdanie sa ochrany podľa zákonov o poštovom tajomstve.  Beriete na vedomie, že 

určité možnosti doručenia, ktoré sú k dispozícii ako súčasť logistických služieb MC, môžu viesť k tomu, že 

informácie chránené podľa zákonov o poštovom tajomstve, ktoré sú platné vo vašej jurisdikcii, sa stanú 
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známymi tretím stranám (napríklad sused, ktorý prijíma balík určený pre vás, môže vziať na vedomie 

skutočnosť, že ste dostali zásielku od určitého odosielateľa).  Pokiaľ z vášho používania služieb UPS My 

Choice® nevyhnutne vyplýva, že informácie chránené podľa akýchkoľvek platných zákonov o poštovom 

tajomstve týkajúce sa zásielok, ktoré sú vám adresované, sú alebo môžu byť náhodne oznámené tretím stranám 

v dôsledku vašich dodacích pokynov, zriekate sa svojej ochrany podľa týchto zákonov o poštovom tajomstve, 

pokiaľ ide o takéto dodávky balíkov pre vás, výberom takejto funkcie služieb UPS My Choice® alebo 

logistických služieb MC.  

(j)    OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. ZMLUVNÉ STRANY UPS VO VZŤAHU K 

OSOBNÝM A KOMERČNÝM SLUŽBÁM UPS MY CHOICE® A LOGISTICKÝM SLUŽBÁM MC 

NENESÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU, NÁROK, ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ŠKODU 

AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, PRIAMYCH, NEPRIAMYCH , 

NÁSLEDNÝCH, OSOBITNÝCH ALEBO EXEMPLÁRNYCH ŠKȎD, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY 

ALEBO INAK, VRÁTANE ZODPOVEDNOSTI ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE ZÁSIELKY, 

NESPRÁVNE DORUČENIE ALEBO ONESKORENÉ DORUČENIE, DORUČENIE PODĽA ALEBO V 

ROZPORE S VAŠIMI POKYNMI, SLUŽBY PODĽA VAŠICH POKYNOV ALEBO PRI NEDODRŽANÍ 

VAŠICH POKYNOV. SUBJEKT MC PODĽA PLATNÝCH PODMIENOK MC NEPRIJÍMA 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ČISTO EKONOMICKÉ STRATY, AKO SÚ NÁKLADY NA AKÝKOĽVEK 

ALTERNATÍVNY DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK, STRATU ZISKU, STRATU OBCHODNÝCH 

PRÍLEŽITOSTÍ ALEBO STRATU PRÍJMOV. ZÁRUKA SLUŽBY SPOLOČNOSTI UPS/ZÁRUKA 

VRÁTENIA PEŇAZÍ (V ROZSAHU SPRÍSTUPNENOM PRÍSLUŠNÝM SUBJEKTOM MC VO VAŠEJ 

LOKALITE ALEBO KRAJINE/ÚZEMÍ BYDLISKA) SA NEVZŤAHUJE NA BALÍKY PODLIEHAJÚCE 

LOGISTICKÝM SLUŽBÁM MC VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZMENY ÚROVNE SLUŽBY. VŠETKY 

NÁROKY NA STRATU, POŠKODENIE ALEBO ONESKORENIE OZNÁMI SUBJEKTU MC V SÚLADE S 

PRÍSLUŠNÝMI PODMIENKAMI MC PÔVODNÝ ODOSIELATEĽ ALEBO, AK TO VYŽADUJÚ PLATNÉ 

ZÁKONY, PRÍJEMCA. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PLATNÝMI PRÁVNYMI 

PREDPISMI ZMLUVNÉ STRANY UPS NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATY, KTORÉ (I) NIE SÚ 

SPÔSOBENÉ ICH NEDBANLIVOSŤOU ALEBO (II) NASTALI V DÔSLEDKU UDALOSTI VYŠŠEJ 

MOCI (AKO JE DEFINOVANÁ PLATNÝM ZÁKONOM), V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI A 

KOMERČNÝMI SLUŽBAMI UPS MY CHOICE® A LOGISTICKÝMI SLUŽBAMI MC. V 

MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NEBUDÚ STRANY UPS V 

ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÉ ZA AKÚKOĽVEK STRATU, VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, 

STRATY, KRÁDEŽE, ZMENY, NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO ZÍSKANIA VAŠICH 

OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO INÉHO NARUŠENIA BEZPEČNOSTI , KOMPROMITÁCIE ALEBO 

INCIDENTU TÝKAJÚCEHO SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ČI UŽ TRETÍMI STRANAMI ALEBO 

INAK, VYPLÝVAJÚCI ZO ZNEUŽITIA ALEBO NARUŠENIA BEZPEČNOSTI OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(VRÁTANE, ALE NIE VÝLUČNE, BEZPEČNOSTNÝCH PRÍSTUPOVÝCH KÓDOV ALEBO 

INFORMÁCIÍ O DOVOLENKE), KTORÉ POSKYTUJETE UPS A SUBJEKTU MC, NA ZÁKLADE 

KTORÝCH SÚ VÁM POSKYTOVANÉ OSOBNÉ A KOMERČNÉ SLUŽBY UPS MY CHOICE® A 

LOGISTICKÉ SLUŽBY MC. 

(k) Odškodnenie. Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť odosielateľa a 

spoločnosť UPSI a jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a ich nástupcov a postupníkov pred 

akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami, výdavkami, záväzkami, príčinami konania, vynucovacími postupmi a 

súdnymi spormi akéhokoľvek druhu alebo povahy vyplývajúcej alebo súvisiacej s (i) vaším nesprávnym alebo 

nedbanlivým používaním osobných a komerčných služieb UPS My Choice® alebo logistických služieb MC, 

(ii) vaším nedodržiavaním platných zákonov alebo predpisov alebo požiadaviek zo strany spoločnosti UPS 

alebo MC, ktoré sa vzťahujú na osobné a komerčné služby UPS My Choice® alebo logistické služby MC, 

alebo (iii) vaším nedodržiavaním podmienok tejto zmluvy, ktoré sa vzťahujú na osobné a komerčné služby UPS 

My Choice® alebo príslušné podmienky MC. 

(l) Ďalšie ustanovenia špecifické pre jednotlivé krajiny.  

(i) Francúzsko.  Ak používate službu UPS My Choice® vo Francúzsku: 

Právo na odstúpenie od zmluvy.  Podľa článku L. 121-21-8, 12 francúzskeho 

spotrebiteľského zákonníka nemáte právo na odstúpenie od zmluvy. 

Jurisdikcia.  Všetky spory a nároky, ktoré vzniknú medzi stranami v súvislosti so službou 

UPS My Choice®,  sa predložia súdom určeným podľa podmienok platných právnych predpisov.  Vo všetkých 
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ostatných prípadoch súhlasíte s tým, že všetky spory a nároky, ktoré vzniknú medzi stranami, sa predložia 

parížskym súdom.  Ste informovaní, že sa v každom prípade môžete obrátiť na konvenčnú mediáciu alebo na 

akýkoľvek iný systém riešenia sporov. 

(ii) Nemecko. Ak používate osobné a obchodné služby UPS My Choice® v 

Nemecku: 

Všeobecné.  Sekcia 9.5 (h) sa nevzťahuje na spotrebiteľov využívajúcich osobné a obchodné 

služby UPS My Choice® na iné účely než na služobné, obchodné alebo profesionálne účely, s výnimkou 

presmerovania doručenia balíka na alternatívnu adresu alebo na zmenu služby alebo úrovne služieb vybranej 

odosielateľom. 

Oprávnenie Nechať na určitom mieste. Prvý odsek sekcie 9.5(f)(v) sa nahrádza takto: 

(ii)  Oprávnenie Nechať na určitom mieste.  Logistická funkcia oprávnenia 

Nechať na určitom mieste služby UPS My Choice® vám umožňuje určiť určité miesta, kde by ste chceli, aby 

náš vodič nechal vašu zásielku.  Pokiaľ vyberiete subjekt MC vo vašej lokalite alebo krajine/území bydliska, ak 

vyberiete službu Nechať na určitom mieste a určíte, že zásielka má byť ponechaná u konkrétnej osoby, alebo ak 

vyberiete Nechať u suseda, Nechať u obchodného suseda alebo Uvoľniť na základe autorizovaného podpisu, 

prijímate zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie zásielky, ako aj za akúkoľvek stratu alebo 

poškodenie spôsobené zásielkou, dokonca aj tretím stranám, po uvoľnení zásielky podľa vašich pokynov alebo, 

v prípade služby uvoľnenia na základe autorizovaného podpisu, podľa uváženia príjemcu.  Služba Nechať na 

určitom mieste nemusí byť k dispozícii, ak prepravca uviedol, že pre vašu zásielku je potrebný podpis dospelej 

osoby, alebo ak ho prepravca vylúčil ako možnosť doručenia. 

Povolenie na autorizované zloženie zásielky. Sekcia 9.5(f)(v)(B) sa nahrádza takto: 

(B). Povolenie na autorizované zloženie zásielky. Logistická služba 

autorizovaného zloženia zásielok UPS My Choice® vám umožňuje udeliť oprávnenie online, aby subjekt MC 

doručil balíky bez podpisu na zloženie.  Výberom služby Autorizované zloženie zásielky oprávňujete subjekt 

MC na ponechanie zásielok adresovaných vám na vašu adresu, keď nie je k dispozícii nikto, kto by prevzal 

zásielku, a potvrdzujete, že ste náležite oprávnení povoliť zloženie zásielky na zvolenom mieste.  Subjekt MC 

vykoná iba jeden pokus o doručenie a po doručení nežiada o podpis.  Výberom služby Autorizované zloženie 

zásielky súhlasíte s tým, že zásielka bude zložená na vami určenom mieste.  Prijímate akúkoľvek následnú 

zodpovednosť a záväzky za akúkoľvek stratu alebo poškodenie zásielky, ako aj za akúkoľvek stratu alebo 

poškodenie spôsobené zásielkou, dokonca aj tretím stranám, po jeho zložení na adrese.  Subjekt MC vynaloží 

primerané úsilie, aby splnil vašu žiadosť o autorizované zloženie zásielky (a nemusí tak urobiť napríklad z 

dôvodu dodacích podmienok, ako sú nepriaznivé počasie alebo bezpečnostné obavy).  Služba Autorizované 

zloženie zásielky nemusí byť k dispozícii, ak prepravca uviedol, že pre vašu zásielku je potrebný podpis 

dospelej osoby, alebo ak ho prepravca vylúčil ako možnosť doručenia. 

Využitie dát na doručenie do miesta UPS Access Point Location.  Všetky informácie 

poskytnuté spoločnosti UPS v súvislosti so sekciou 9.5(f)(i) (A) sa použijú v súlade s nemeckými nariadeniami 

o ochrane poštových údajov (Postdienste Datenschutzverordnung). 

Obmedzenia zodpovednosti. Sekcia 9.5(j) (Obmedzenia zodpovednosti) sa nevzťahuje na 

zákazníkov v Nemecku a nahrádza sa týmto ustanovením: 

(j) Žiadny subjekt MC nie je zodpovedný za akékoľvek straty, nároky, zodpovednosť 

alebo škody akéhokoľvek druhu, okrem iného aj vrátane priamych, nepriamych, následných, osobitných alebo 

exemplárnych škôd, či už založených na základe zmluvy alebo inak („strata“), ktoré vznikli v dôsledku 

zodpovednosti subjektu MC vo vzťahu k logistickým službám MC alebo z toho vyplývajú, vrátane dodržiavania 

pokynov príjemcu, nedodržania pokynov príjemcu, dodania podľa pokynov príjemcu alebo v rozpore s nimi, 

nesprávneho doručenia alebo oneskoreného doručenia.  Subjekty MC neprijímajú zodpovednosť za čisto 

ekonomické straty, ako sú náklady na akékoľvek alternatívne spôsoby dopravy, stratu zisku, stratu obchodných 

príležitostí alebo stratu príjmov.  Záruka na služby UPS/záruka vrátenia peňazí (v rozsahu, v akom je k 

dispozícii subjektom MC vo vašej lokalite alebo krajine/území bydliska) sa nevzťahuje na balíky, ktoré sú 

predmetom logistických služieb MC, okrem iného aj vrátane zmeny úrovne služieb.  Všetky nároky na stratu, 

poškodenie alebo omeškanie musia byť oznámené subjektu MC v súlade s tarifou pôvodného odosielateľa. 
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(iii) Taliansko.  Ak používate osobné a obchodné služby UPS My Choice® v 

Taliansku: 

Jurisdikcia.  Akýkoľvek spor vyplývajúci z osobných a obchodných služieb UPS My 

Choice® alebo v súvislosti s nimi sa riadi talianskymi právnymi predpismi.  Akýkoľvek spor vyplývajúci z 

vášho používania osobných a obchodných služieb UPS My Choice® alebo v súvislosti s nimi vrátane 

akýchkoľvek otázok týkajúcich sa existencie, platnosti, vysvetlenia, výkonu alebo ukončenia podmienok tejto 

dohody, ktorá sa vzťahuje na osobné a obchodné služby UPS My Choice® alebo príslušné podmienky MC, sa 

predkladá výlučne súdnemu dvoru v Miláne.  

Dohoda.  Podľa článkov 1341 a 1342 talianskeho občianskeho zákonníka vyhlasujete, že ste 

si prečítali, porozumeli a výslovne súhlasíte s nasledujúcim: Práva koncového používateľa, sekcia 9.5(h) 

(Autorizácia a súhlas), Práva koncového používateľa, sekcia 9.5(f) (Logistické služby MC), Práva koncového 

používateľa, sekcia 9.5(j) (Obmedzenie zodpovednosti), Práva koncového používateľa, sekcia 9.5(k) 

(Odškodnenie), Práva koncového používateľa, sekcia 9.5(l)(iii) (Právomoc), Všeobecné podmienky, sekcia 6 

(Pozastavenie: trvanie a ukončenie), Všeobecné podmienky, sekcia 9 (Obmedzenie zodpovednosti) a Všeobecné 

podmienky, sekcia  12.9 (Dodržiavanie zákonov).  

(iv) Turecko.  Ak používate osobné a obchodné služby UPS My Choice® v 

Turecku: 

Spory.  Ak ste rezidentom Turecka, všetky spory, nároky alebo príčiny konania vyplývajúce z 

tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, týkajúce sa vášho využívania osobných a obchodných služieb UPS My 

Choice® v Turecku, bude riešiť príslušný turecký spotrebiteľský rozhodcovský výbor alebo spotrebiteľský súd. 

(v) Spojené štáty americké. Ak používate osobné a komerčné služby UPS My 

Choice® v Spojených štátoch amerických: 

UPS My Choice® Points.  Práva koncového používateľa, Časť 9.5 písm. c) bod (ii) sa 

nahrádza a vkladá sa nová časť Práva koncového používateľa 9.5 písm. c) body (iii) a (iv) takto: 

(ii) UPS My Choice® Points.  Keď využívate službu UPS My Choice® na 

správu zásielok, ktoré sú vám určené, môže sa vám zobraziť príležitosť zúčastniť sa programu UPS My 

Choice® Points. Program UPS My Choice® Points je určený na osobné použitie.  Komerčné použitie je 

zakázané.  Program UPS My Choice® Points poskytuje oprávneným zásielkam výber jedného alebo viacerých 

stimulov na výber určitých logistických služieb vrátane zmeny miesta doručenia alebo úrovne služby, prípadne 

nastavenia preferencie doručenia zásielky domov („motivačný program“).  Spoločnosť UPS určí pre každú 

zásielku, ktorá, ak existuje, je oprávnená na motivačný program. Spoločnosť UPS nie je povinná poskytovať 

stimuly pre žiadnu zásielku a podľa vlastného uváženia môže poskytovanie stimulov z času na čas pozastaviť.  

Ak si vyberiete motivačný program, môžete získať bonus priradený k úspešnému dokončeniu logistickej služby 

spojenej s motivačným programom (ďalej len „bod“).  Stimuly sa líšia v závislosti od faktorov, ako je zmena 

umiestnenia alebo úrovne služieb a vašej úrovne v rámci programu UPS My Choice® Points.   Získané body sa 

zvyčajne pripíšu na váš účet programu UPS My Choice® Points do dvadsiatich štyroch (24) hodín od úspešného 

dokončenia logistických služieb príslušného stimulu.   

Body nie je možné zameniť za hotovosť, nemajú žiadnu hotovostnú hodnotu, sú čisto propagačné a je možné ich 

uplatniť iba za darčekové karty vydané tretími stranami prostredníctvom webových stránok prevádzkovaných 

predajcom zapojeným spoločnosťou UPS („webová stránka predajcu“), keď ste nazbierali požadované 

množstvo bodov („odmena podľa môjho výberu“).  Body nevypršia ani po skončení vašej možnosti uplatniť si 

body, ak sa odhlásite zo služby UPS My Choice®, po ukončení programu UPS My Choice® Points alebo vášho 

účtu programu UPS My Choice® Points, ako je opísané nižšie, alebo ak sa vaša registrovaná adresa UPS My 

Choice® zmení na adresu mimo Spojených štátov amerických.  Odmeny podľa môjho výberu sa môžu 

kedykoľvek zmeniť a môžete uplatniť iba tie body, ktoré sú momentálne k dispozícii. Musíte tiež nazbierať 

minimálne množstvo bodov potrebných na získanie Odmeny podľa môjho výberu, aby ste mohli uplatniť body.   

SPOLOČNOSŤ UPS MÔŽE OBMEDZIŤ POČET BODOV, KTORÉ MÔŽETE NAZHROMAŽDIŤ NA 

ÚČTE PROGRAMU UPS MY CHOICE® POINTS, A KEĎ DOSIAHNETE TENTO LIMIT, NEBUDETE 

MAŤ NÁROK NA ZÍSKANIE ĎALŠÍCH BODOV, POKIAĽ NAJSKÔR NEVYMENÍTE EXISTUJÚCE 

BODY ZA ODMENY PODĽA MÔJHO VÝBERU  SPOLOČNOSŤ UPS VÁS BUDE INFORMOVAŤ, ČI JE 

DOSIAHNUTÝ TENTO BODOVÝ LIMIT.   SPOLOČNOSŤ UPS MÔŽE VYŽADOVAŤ, ABY STE 
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VYMENILI BODY ZA ODMENY PODĽA MÔJHO VÝBERU (1), KEĎ STE NAZBIERALI URČITÝ 

POČET BODOV, ALEBO (2) AK STE VO SVOJOM PROGRAME UPS MY CHOICE® POINTS NEBOLI 

NIJAKO AKTÍVNI DVANÁSŤ (12) MESIACOV, ZA PREDPOKLADU, ŽE STE NAZBIERALI 

MINIMÁLNY POČET BODOV POTREBNÝCH NA ODMENU PODĽA MÔJHO VÝBERU.  AK SA 

ODHLÁSITE ZO SLUŽBY UPS MY CHOICE®, UŽ NEBUDETE MAŤ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ ŽIADNE 

BODY, KTORÉ NEBOLI UPLATNENÉ ZA ODMENY PODĽA MÔJHO VÝBERU.  

(iii) Webová stránka uplatnenia.  Váš prístup a použitie tejto webovej stránky 

predajcu na správu vašich bodov a ich uplatnenie v Odmeny podľa môjho výberu podliehajú zverejneným 

zmluvným podmienkam dodávateľa, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke predajcu.  Každá Odmena podľa 

môjho výberu môže podliehať ďalším zmluvným podmienkam obchodníka zúčastnenej tretej strany, ktorý vydal 

takúto Odmenu podľa môjho výberu. Ak si chcete prečítať obchodné podmienky takéhoto obchodníka, kliknite 

na odkaz na zmluvné podmienky na stránke podrobností o Odmenách podľa môjho výberu na webovej stránke. 

(iv) UPS My Choice® Points – zmeny a ukončenie.  Spoločnosť UPS si 

vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť alebo upraviť program bodov programu UPS 

My Choice® Points, akékoľvek alebo všetky stimuly v rámci programu alebo akékoľvek zásady týkajúce sa 

programu vrátane nášho práva zmeniť hodnotu výplaty bodov, zlúčiť body UPS My Choice® Points s iným 

programom alebo upraviť spôsob prijímania, výpočtu alebo uplatňovania bodov.  Spoločnosť UPS môže 

kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu prerušiť alebo pozastaviť program UPS My Choice® Points ako súčasť 

služby UPS My Choice®.  Spoločnosť UPS môže z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť alebo ukončiť vaše právo 

zúčastniť sa na programe UPS My Choice® Points podľa jej výhradného a absolútneho uváženia, a to aj 

v prípade, že sa spoločnosť UPS domnieva, že ste porušili alebo konali v rozpore s touto časťou 9.5 Práva 

koncového používateľa alebo príslušnými zákonmi, alebo konali spôsobom poškodzujúcim záujmy spoločnosti 

UPS alebo bez dôvodu. Šesť (6) mesiacov od ukončenia programu UPS My Choice® Points, ukončenia tejto 

zmluvy, ukončenia vášho práva na prístup a používanie služby UPS My Choice® alebo ukončenia vášho práva 

zúčastňovať sa na programe UPS My Choice® Points, už nebudete môcť uplatniť body.  Súhlasíte s tým, že po 

ukončení tohto šesťmesačného (6) obdobia spoločnosť UPS nebude mať voči vám žiadne ďalšie povinnosti 

týkajúce sa nevyplatených bodov.   

Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo zrušiť váš účet programu UPS My Choice® Points, ak váš účet zostane 

neaktívny po dobu dvoch (2) rokov alebo viac. Preto, keď začnete svoju účasť v programe UPS My Choice® 

Points, ak body nezískate úspešným dokončením logistickej služby stimulu, vyberiete si ho do dvoch (2) rokov 

od svojej počiatočnej účasti alebo od posledného zaznamenaného stimulu, za ktoré ste dostali body, si 

spoločnosť UPS vyhradzuje právo zrušiť váš účet programu UPS My Choice® Points. Rozumiete a súhlasíte s 

tým, že zrušenie vášho účtu v programe UPS My Choice® Points spoločnosťou UPS bude mať za následok, že 

všetky body spojené s týmto účtom už nebudú k dispozícii na uplatnenie a nebudete oprávnený/-á získavať 

a/alebo uplatňovať ďalšie body.  Ak sa váš zrušený účet programu UPS My Choice® Points po zrušení obnoví, 

spoločnosť UPS podľa vlastného uváženia môže všetky body, ktoré ste predtým získali, znova sprístupniť na 

uplatnenie.  Spoločnosť UPS má výlučné právo rozhodnúť, či po zrušení obnoví váš účet alebo akékoľvek body. 

Šesť (6) mesačné obdobie na uplatnenie bodov popísané vyššie v tejto časti 9.5 bod (c) (iv) neplatí, (A) ak 

spoločnosť UPS zruší váš účet v programe UPS My Choice® Points podľa druhého odseku tejto časti 9.5 bod 

(c) (iv), alebo (B) ak sa odhlásite zo služby UPS My Choice®. 

  Nasledujúci text sa pridáva ako nová veta na koniec časti 9.5 Práva koncového používateľa 

písm. d): 

Beriete na vedomie, že máte právo dostávať písomné oznámenie s výpovednou lehotou 10 kalendárnych dní, ak 

sa výška poplatkov a úhrad účtovaných spôsobom platby, ktorý sa líši od výšky bezprostredne predchádzajúcej 

platby, ale súhlasíte, že sa vzdáte tohto oznámenia, ak nová suma platby ne prekročí sumu predchádzajúcej 

platby o viac ako rozdiel v nákladoch na služby, ktoré ste požadovali od posledného spracovania platby vašim 

spôsobom platby. 

Nasledujúci text sa pridáva ako nový odsek na koniec časti 9.5 Práva koncového používateľa 

písm. d): 

V SÚLADE S PLATNÝMI ZÁKONMI VRÁTANE ZODPOVEDNOSTI ZA ÚRAZ ALEBO 

NEZRIEKNUTEĽNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV PODĽA ZÁKONA NEW YORK V ŽIADNOM PRÍPADE 

NEBUDÚ STRANY UPS ZODPOVEDNÉ VOČI VÁM V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI UPS MY 
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CHOICE®, VRÁTANE PROGRAMU UPS MY CHOICE® POINTS, ÚČASŤ NA STIMULOCH A 

PREPLÁCANIE BODOV ALEBO AKÉKOĽVEK ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU CHÝB, 

OPOMENUTÍ, PRERUŠENIA, VYMAZANIA SÚBOROV, CHÝB, NEDOSTATKOV, VÍRUSOV, 

ONESKORENIA V PREVÁDZKE ALEBO PRENOSE ALEBO AKÉHOKOĽVEK ZLYHANIA VÝKONU, 

ČI UŽ V DÔSLEDKU VYŠŠEJ MOCI ALEBO INAK, ZLYHANIA KOMUNIKÁCIE, KRÁDEŽE, 

ZNIČENIA ALEBO NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU K ZÁZNAMOM, PROGRAMOM ALEBO 

SLUŽBÁM SPOLOČNOSTI UPS. VAŠÍM JEDINÝM RIEŠENÍM JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ SLUŽBY UPS 

MY CHOICE®, VRÁTANE PROGRAMU UPS MY CHOICE® POINTS, A UPLATNIŤ VŠETKY 

NAZBIERANÉ BODY.   

Dopĺňa sa nový oddiel 9.5 Práva koncového používateľa písm. d) bod i): 

(i) Podmienky MC zahŕňajú, vo vzostupom poradí podľa prednosti, tarifu UPS / 

podmienky služby pre zásielky v USA, ktoré sa nachádzajú na adrese <https://www.ups.com/us/en/help-

center/legal-terms-conditions/tariff.page>; príručku sadzbami a službami spoločnosti UPS, ktorá sa nachádza na 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>, popis osobných a obchodných služieb 

spoločnosti UPS My Choice®, ktorý je k dispozícii na 

<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page> a 

<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page>, v relevantných prípadoch, Práva 

koncového používateľa, oddiel 9.5, a Dohoda o rozhodcovskom konaní, ktorá ustanovuje záväzné rozhodcovské 

konanie o žalobách na individuálnom základe (pokiaľ nie je stanovené inak), dostupné na 

<http://www.ups.com/content/us/sk/resources/ship/terms/claims-legal-action.html>, platné v čase logistických 

služieb MC, z ktorých každá je výslovne zahrnutá formou odkazu do podmienok platných pre osobné a 

obchodné služby UPS My Choice®. Výslovne potvrdzujete, že ste si preštudovali, porozumeli a súhlasili s 

tarifom / podmienkami služby spoločnosti UPS pre zásielky do USA, príručkou sadzieb a služieb spoločnosti 

UPS a zmluvou o rozhodcovskom konaní a akceptovaním ich žiadosti. 

Do oddielu 9.5 Práva koncového používateľa bod i) sa dopĺňa nový odsek, ktorý znie: 

Subjekt MC môže kedykoľvek podľa svojho výlučného a neobmedzeného uváženia a bez predchádzajúceho 

upozornenia upraviť, pozastaviť a/alebo ukončiť poskytovanie všetkých alebo časti logistických služieb MC bez 

zodpovednosti voči vám alebo akejkoľvek tretej strane. 

Časť 10.3 sa mení a dopĺňa tak, aby zahŕňala časti 9.5 Práva koncového používateľa písm. c) 

body (ii), (iii) a (iv). 

9.6 Sledovacie služby UPS®. Keď ste pri uzatvorení tejto dohody obyvateľom Spojených štátov 

amerických, tiež súhlasíte s tým, že podmienky dohody o  sledovaní UPS®, ktorá je k dispozícii na adrese 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> budú upravovať vaše používanie 

sledovacej služby UPS®, ak vás spoločnosť UPS výslovne oprávňuje na jej používanie. 

10 Všeobecné; Rôzne  

10.1 Funkcia pre nebezpečné materiály UPS. 

(a) Obmedzenia. Zaväzujete sa, že budete používať UPS Hazardous Materials 

Functionality (i) na pomoc pri zasielaní nebezpečného tovaru a nebezpečných materiálov, definovaných vo 

vašej dohode o nebezpečných materiáloch počas obdobia, kedy je táto dohoda o nebezpečných materiáloch 

platná, a aj vtedy (ii) len v krajinách a územiach stanovených vo vašej dohode o nebezpečných materiáloch, kde 

je k dispozícii služba pre nebezpečné materiály. 

(b) Zrieknutie sa nárokov. SPOLOČNOSŤ UPS NEDÁVA ŽIADNE ZÁRUKY ANI 

NETVRDÍ, ŽE: (i) FUNKCIA UPS HAZARDOUS MATERIALS FUNCTIONALITY BUDE PRENÁŠAŤ 

POTREBNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI UPS ALEBO VYTVÁRAŤ POTREBNÚ DOKUMENTÁCIU 

BEZCHYBNE ALEBO BEZ PRERUŠENIA, ALEBO ŽE (ii) UPS HAZARDOUS MATERIALS 

FUNCTIONALITY JE V SÚLADE SO VŠETKÝMI PRÍSLUŠNÝMI KONVENCIAMI, 

MULTILATERÁLNYMI DOHODAMI, BILATERÁLNYMI DOHODAMI, SMERNICAMI, ZÁKONMI 

ALEBO PREDPISMI TÝKAJÚCIMI SA LETECKEJ AJ POZEMNEJ PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO 

TOVARU. 

https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page
https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf
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(c) Odškodnenie. NA VAŠE OSOBNÉ NÁKLADY A VÝDAVKY TÝMTO 

ZBAVUJETE CHRÁNENÉ OSOBY UPS ZODPOVEDNOSTI ZA AKÉKOĽVEK A VŠETKY ŠKODY 

PLYNÚCE ČI SPOJENÉ S VAŠIM POUŽÍVANÍM UPS HAZARDOUS MATERIALS FUNCTIONALITY 

ALEBO JEJ POUŽÍVANÍM VAŠIMI ZAMESTNANCAMI, ZÁSTUPCAMI ALEBO DODÁVATEĽMI. 

10.2 Dodatok k právam koncového používateľa. Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo kedykoľvek 

upraviť práva koncového používateľa výlučne podľa svojho uváženia tým, že ich upravenú verziu zverejní na 

adrese <https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/EUR.pdf> alebo ju inak sprístupní na vaše 

prezretie. Akékoľvek úpravy týchto práv koncového používateľa, vrátane, okrem iného, akýchkoľvek úprav 

obmedzení záruky alebo obmedzení zodpovednosti nahradia predchádzajúce práva koncového používateľa pre 

všetko používanie technológie UPS po zverejnení alebo sprístupnení upravených práv koncového používateľa, 

a vaše pokračovanie používania technológie UPS po zverejnení alebo sprístupnení upravených práv koncového 

používateľa predstavuje Váš súhlas s týmito úpravami. Tieto úpravy nebudú platné pre softvér. Používanie 

ktorejkoľvek určitej verzie softvéru sa vždy riadi dohodou o technológii UPS aktuálne platnou v čase, keď 

dostanete takúto určitú verziu softvéru. 

10.3 Pretrvanie podmienok po vypovedaní. Bez ohľadu na ukončenie tejto dohody z akéhokoľvek 

dôvodu, nasledujúce sekcie  týchto práv koncového používateľa pretrvajú aj po takomto ukončení: Sekcie práv 

koncového používateľa 1.1(b), 1.1(c), 1.1(d), 3.3(d), 3.3(e), 3.3(f), 3.7(d), 3.7(e), 5.5(b), 5.5(c), 5.6(b), 5.6(c), 

5.7(d), 5.8(b) (posledná veta), 5.11 (posledná veta), 6.2, 9.1(b), 9.4(c), 9.4(d), 9.5(j), 9.5(k), 10.1(b) a 10.1(c) . 

  

https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/EUR.pdf
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DOKLAD A PRÁVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA 

DEFINÍCIE 

Nasledujúce definované výrazy sú používané v právach koncového používateľa.   

 

Administrátor znamená používateľa oprávneného zákazníkom, ktorý má právo spravovať vaše používanie 

technológie UPS. 

API znamená aplikačné programovacie rozhranie. 

Technická dokumentácia API bude znamenať technickú dokumentáciu, t. j. pokyny, vrátane všetkých 

vzorových počítačových softvérových kódov na vytváranie rozhraní pre UPS Developer Kit APIs, 

sprístupnenými spoločnosťou UPS a všetkými ich aktualizáciami, vrátane, okrem iného, príručky pre API pre 

TradeAbility, pričom všetky sú obchodným tajomstvom strán UPS. 

APList je definovaný v právach koncového používateľa, sekcii 8.2(a). 

Aplikácia/Aplikácie znamená váš softvérový produkt alebo webové stránky, ktoré majú prístup k API 

nástrojom UPS Developer Kit. 

Fakturačné údaje znamenajú informácie, ktoré sú elektronické fakturačné informácie poskytnuté spoločnosti 

UPS vami (alebo schváleným poskytovateľom služieb, ak je to vhodné).  

Formát súboru znamená jeden alebo viac formátov súborov spoločnosti UPS, ktoré sú v tom čase dostupné od 

spoločnosti UPS a vzájomne odsúhlasené spoločnosťou UPS aj vami, pričom každý formát súboru môže byť 

z času na čas upravený spoločnosťou UPS v súlade s touto dohodou.  Každý formát/y súboru/súborov môže byť 

upravený čas od času cez UPS v súlade s touto dohodou. 

Všeobecné obchodné podmienky znamenajú, že časť dohody vykonáte alebo sa prekliknete cez. Verzia 

všeobecných zmluvných podmienok, ktorú je možné schváliť kliknutím, je súčasťou tohto dokumentu. 

Zmluva o nebezpečných materiáloch predstavuje zmluvu uzavretú medzi vami a spoločnosťou UPSI na 

prepravu nebezpečného tovaru a iných nebezpečných materiálov, okrem iného aj vrátane zmluvy o preprave 

nebezpečných materiálov, zmluvy o medzinárodnej preprave malých balíkov nebezpečného tovaru, zmluve 

o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru, zmluvy o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru vo 

výnimočných množstvách alebo zmluvy o preprave nebezpečného tovaru vo výnimočných množstvách. 

Rozhranie (-a) znamenajú rozhrania s nástrojmi API UPS Developer Kit hosťovanými na systémoch UPS, 

ktoré ste vyvinuli v súlade s Technickou dokumentáciou API a touto dohodou. 

Interné účely znamenajú využívanie zákazníkom v rámci jeho podnikania (alebo v prípade, ak ste jednotlivec, 

využívanie spotrebiteľom), na spracovanie a riadenie zásielok podaných v UPSI vo vašom vlastnom záujme 

a nie v záujme druhých.  Pre ujasnenie, interné účely nezahŕňajú opätovný predaj, rozdelenie, prerozdelenie 

alebo udelenie prístupu k technológiám UPS tretím stranám, ani nezahŕňajú používanie technológií UPS alebo 

informácií pri vykonávaní služieb z pozície poskytovateľa služieb, ak spoločnosť UPS písomne nepovolila 

takéto používanie v osobitnom dokumente (napr. v Objednávkovom formuláre pre výmenu údajov) alebo 

použitie technológie UPS alebo informácií na poskytovanie prepravných alebo logistických služieb tretím 

stranám.   

LID (identifikátor lokality) znamená označenie pridelené fyzickej lokalite. 

Systémový účet lokality znamená systémový účet UPS CampusShip, ktorý je spojený s lokalitou zákazníka. 

Registrovaná osoba My Choice má význam uvedený v sekcii 3.7(a) práv koncového používateľa. 

Záznam o súhlase s registráciou My Choice má význam uvedený v sekcii 3.7(c)(iii) práv koncového 

používateľa. 

Oznámenie o súhlase s registráciou My Choice má význam uvedený v sekcii 3.7(c)(i) práv koncového 

používateľa. 

Informácie o registrácii My Choice má význam uvedený v sekcii 3.7(a) práv koncového používateľa. 
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Marketingové materiály týkajúce sa registrácie My Choice:  

 

 

 

 

PLD (detail na úrovni balíka) znamená súbor identifikačných informácií pre balík, taktiež známy ako detail na 

úrovni balíka, definovaný a používaný stranami spoločnosti UPS pri niektorých z technológií UPS. 

Bezpečnostné prvky spoločne znamenajú poverenia vydané spoločnosťou UPS a špecifické pre vás, ktoré 

umožňujú obmedzený prístup k technológii UPS podľa uváženia spoločnosti UPS. Príklady bezpečnostných 

prvkov zahŕňajú prihlasovanie meno a heslo pre profil UPS na stránke ups.com (pôvodne známe ako heslo a ID 

pre My UPS), kľúč k API nástrojom UPS Developer Kit, prístupový kľúč k API nástrojom UPS Developer Kit 

a ID klienta generované v aplikácii OAuth, tajné slovo klienta, prístupový token a obnovovací token, ktoré 

umožňujú obmedzený prístup k funkciám API pre nástroje UPS Developer Kit, hosťujúcich na systémoch 

spoločnosti UPS.  Na objasnenie uvádzame, že Vaše prihlasovacie údaje, ktoré súvisia s poskytovateľom 

prihlasovacích údajov tretej strany (napr. Facebook) a ktoré sa používajú ako funkcia jednotného prihlasovania 

na profil UPS na stránke ups.com, nie sú bezpečnostnými prvkami.  

Definícia poskytovateľa služieb je uvedená v treťom odseku všeobecných zmluvných podmienok. 

Systémový účet znamená prístupový účet pre technológiu UPS, pridelený používateľovi technológie UPS. 

Riešenie tretej strany znamená všetky technológie schválené UPS na distribúciu a poskytujúce prístup k 

systémom UPS, ktoré sú vyvinuté osobou, ktorá nie je zmluvnou strany dohody a nie je od vás držiteľom 

licencie.  Riešenia UPS Ready s prístupom k UPS Developer Kit API sú druhom riešenia tretej strany. 

UPS prístupové miesto označuje akékoľvek lokality služieb UPS Access Point®, ktoré prijímajú a uchovávajú 

balíky doručené spoločnosťou UPS na vyzdvihnutie konečným príjemcom.  

Aplikácia UPS prístupové miesto znamená aplikáciu vrátane rozhrania pre funkciu UPS prístupové miesto 

API Lokátora UPS alebo zahŕňa doplnok lokátora UPS alebo časť súboru APList. 

Konkurenčná spoločnosť UPS znamená (a) akúkoľvek prepravnú logistickú spoločnosť; (b) Federal Express, 

United States Postal Service a DHL; alebo (c) akýkoľvek subjekt, ktorý kontroluje, je kontrolovaný alebo je pod 

spoločnou kontrolou s akýmkoľvek subjektom v sekciách (a) alebo (b) tejto definície. 

API nástroje UPS Developer Kit znamenajú rozhrania API, ktoré spoločnosť UPSI identifikovala ako API 

nástroje UPS Developer Kit.  API nástroje UPS Developer Kit zahŕňajú rozhrania uvedené v časti „Rozhrania 

UPS Developer Kit API v prílohe B v právach pre koncového používateľa.. 

UPSI znamená akúkoľvek alebo všetky dcérske spoločnosti a/alebo divízie spoločnosti United Parcel Service, 

Inc. 

Služba UPS Bulk Data Service (s) sa vzťahuje na dátové služby označené ako „UPS Bulk Data Services“ v 

doklade B práv koncového používateľa. 
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Chránené osoby UPS znamenajú strany spoločnosti UPS a ich následníkov a nadobúdateľov. 

Mobilná aplikácia UPS znamená všetky softvérové aplikácie poskytnuté spoločnosťou UPS, ktoré sú určené na 

sťahovanie do bezdrôtového mobilného zariadenia, na prevádzku v operačnom systéme bezdrôtového 

mobilného zariadenia (napr. Apple iOS alebo Google Android) a na pristupovanie k niektorým technológiám 

UPS. 

Riešenie/riešenia UPS Ready znamená všetky softvérové produkty alebo hostiteľské služby, ktoré UPS schválila 

na distribúciu a určila ako „riešenie UPS Ready“ a ktoré obsahujú rozhrania systémov UPS a sú licencované alebo 

dostupné osobu, ktorá nie je súčasťou UPSI. 

Zmluvné podmienky pre prepravu/službu UPS znamenajú dokument/dokumenty v krajine alebo území 

opisujúce služby spoločnosti UPS pre zásielky malých balíkov a nákladovú prepravu, ktoré sú dostupné z danej 

krajiny alebo územia, zmluvné podmienky pre tieto služby a poplatky za tieto služby.  Zmluvné podmienky pre 

prepravu/službu UPS pre mnohé krajiny a územia možno nájsť na stránke pre danú krajinu či územie na adrese 

https://ups.com.  Napríklad v Spojených štátoch sa zmluvné podmienky pre prepravu/službu UPS skladajú 

z nasledujúcich: (a) taríf/zmluvných podmienok pre službu UPS pre zasielanie balíkov v Spojených štátoch 

amerických, nachádzajúcich sa na adrese <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-

conditions/tariff.page>; (b) príručky sadzieb a služieb spoločnosti UPS na adrese 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf> a (c) zmluvných podmienok pre leteckú 

nákladnú prepravu UPS vyplývajúce zo zmluvy týkajúcej sa služieb leteckej nákladnej prepravy spoločnosti 

UPS v Spojených štátoch amerických, Kanade a medzinárodne, ktorú nájdete sa na adrese 

<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page>. 

Webové lokality UPS znamenajú adresu <https://www.ups.com/> („UPS.com“) a všetky ostatné internetové 

webové lokality kontrolované alebo prevádzkované stranami spoločnosti UPS alebo sprístupnené pomocou 

technológie UPS. 

Dodávateľský používateľ znamená akéhokoľvek zamestnanca zákazníka – dodávateľa tretej strany, 

oprávneného zákazníkom pre prístup a používanie technológie UPS CampusShip pre prospech zákazníka 

prostredníctvom systémového účtu založeného zákazníkom pre tohto dodávateľského používateľa, pričom je 

tento systémový účet spojený s lokalitou dodávateľa a obmedzený na prepravu do lokalít zákazníka na vopred 

definovanom zozname. 

https://www.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/
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DOKLAD B 

Technológia UPS 

Nižšie je uvedený zoznam technológií UPS k dátumu účinnosti týchto práv koncového používateľa.  UPS môže 

z času na čas vymazať alebo pridať technológiu UPS.  Použitie ďalších technológií UPS bude podliehať 

príslušným sekciám tejto dohody.

PI vývojárske nástroje UPS 

UPS® Tracking API 

UPS® Rating API 

UPS® Landed Cost Quoting and Parts API 

UPS® Address Validation API (XML) a UPS Street 

Level Address Validation API 

UPS® Time in Transit API 

UPS® Shipping API 

UPS Signature Tracking™ API 

TForce Freight® Shipping API 

TForce Freight® Rating API 

TForce Freight® Pickup API 

UPS® Locator API 

UPS® File Download pre Quantum View™ software 

(XML) 

UPS® Pickup (Collection) API 

UPS Delivery Intercept™ API (Web Services) 

 

UPS TradeAbility™ API 

UPS® Electronic Manifest Service 

UPS® Promo Discount API 

UPS® Account Validation API 

UPS Smart Pickup™ API 

UPS® Open Account API 

UPS Paperless™ Document API 

UPS® Customer Visibility Interface Solution API 

UPS® Customized Alert Retail API 

UPS® Retail Application API 

UPS® Returns Manager API 

UPS My Choice® Eligibility API a UPS My Choice® 

Enrollment API 

UPS® Locator API pre UPS Access Point Locations 

UPS® Incremental PLD API 

UPS® Pre-Notification API 

UPS® Dangerous Goods API 

UPS® Pub Sub Tracking API 

UPS® RFID Encoder API 

 

Web Accessed UPS Technologies 

UPS CampusShip™ technológia 

UPS® PLD Certification Tool 

Quantum View™ Data Service 

Quantum View Manage™ Service 

Quantum View Manage™ pre Importers Service 

UPS® Claims on the Web Service 

UPS® Returns Manager 

UPS® Billing Technology 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (UPS Internet Shipping) 

UPS.com™ Internet Freight Shipping 

UPS.com™ Tracking (vrátane Signature Tracking) 

(malé balíčky/letecká nákladná preprava) 

UPS.com™ Calculate Time and Cost (malé 

balíčky/letecká nákladná preprava) 

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

UPS® Service Center Locator Maintenance Service 

UPS TradeAbility™ services 

UPS® Retail Package Drop Off 

 

UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup 

Process 

UPS® Schedule a Pickup (malé balíčky/letecká 

nákladná preprava) 

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating 

UPS.com™ Alert Customization Tool 

UPS.com™ Manage Inbound Charges 

TForce Freight® Bill of Lading 

TForce Freight® Tracking 

TForce Freight® Rating 

TForce Freight® Notify 

TForce Freight® Pickup 

TForce Freight® Images 

TForce Freight® Reporting 

TForce Freight® Customize 

UPS Supply Chain Solutions Symphony® 

UPS® Trailer Reservation System 

UPS® Virtual Assistant 
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UPS Software 

UPS WorldShip® software 

Nástroj UPS WorldShip Migration Assistant Tool 

UPS® CrossWare software 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Softvér UPS® UPSlink 

UPS® File Download for Quantum View™ 

software 

UPS® Locator Plug-In pre UPS Access Point™ 

Locations 

UPS International Shipping Plug-In 

UPS® External Address Book Plug-In 

UPS® Thermal Printer Plug-In 

 

Služby hromadných údajov UPS 

UPS Data Exchange Services: 

     Doručovanie prostredníctvom EDI 

     Doručenie prostredníctvom FTP 

     Dodanie fyzickými médiami 

UPS® Locator APList File pre UPS Access Point 

Locations 

UPS® Host Manifest Upload Service 

UPS® Email Invoice 

 

Služby UPS s pridanou hodnotou 

Funkcia prispôsobených upozornení UPS® 

Customized Alerts 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Quantum View Notify™ Service 

UPS My Choice® for Business 

Služba UPS My Choice® 

UPS® Branded Tracking 
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DOKLAD C 

Povolené územie 

 

Technológia UPS Povolené územie 

UPS Developer Kit APIs Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

Web Accessed UPS Technologies Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

UPS WorldShip® software  Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

UPS® CrossWare software Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Všetky krajiny okrem Angoly, Anguilly, Antiguy a 

Barbudy, Arménska, Aruby, Barbadosu, Bieloruska, 

Britských Panenských ostrovov, Bruneja, Kambodže, 

Curacaa, Dominiky, Fidžijských ostrovov, Gruzínska, 

Grenady, Guadeloupe, Guamu, Guernsey, Guiney, Guyany, 

Haiti, Islandu, Iraku, Jamajky, Jersey, Laosu, Libanonu, 

Líbye, Lichtenštajnska, Macedónska, Madagaskaru, 

Malawi, Mali, Mauritánie, Monaka, Montserratu, Nepálu, 

Reunionu, Senegalu, Sint Maartenu, Svätého Krištofa a 

Nevisa, Svätej Lucie, Svätého Vincenta a Grenadín, 

Surinamu, Tanzánie, Trinidadu a Tobaga, Ukrajiny, 

Uzbekistanu a obmedzeného územia 

UPS® UPSlink software Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

UPS® File Download for Quantum View™ 

software 
Spojené štáty 

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point 

Locations 

Kanada, Taliansko, Mexiko, Poľsko, Portoriko, Spojené 

kráľovstvo a Spojené štáty 

UPS International Shipping Plug-in  Kanada, Mexiko a Spojené štáty americké 

UPS® External Address Book Plug-In Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

UPS® Thermal Printer Plug-In Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

UPS WorldShip Migration Assistant Tool 
Kanada, Čína, Nemecko, Mexiko, Spojené kráľovstvo a 

Spojené štáty americké 

UPS Data Exchange Services Ako je uvedené v príslušnom formulári na výmenu údajov 

UPS® Locator APList File for UPS Access Point 

Locations 
Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

UPS® Host Manifest Upload Service Spojené štáty 

UPS® Email Invoice 

Austrália, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Kanada, Česká 

republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko (vrátane 

zámorských území Francúzska), Nemecko, Hongkong, 

Maďarsko, Írsko, Taliansko, Japonsko, Mexiko, Holandsko 

(vrátane Bonaire, Saba a Sint Eustatius), Nórsko, Poľsko, 

Portugalsko, Singapur, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, 

Švajčiarsko, Thajsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty 

americké 

UPS® Customized Alerts Functionality 

Rakúsko, Belgicko, Kanada, Dánsko, Francúzsko (vrátane 

zámorských území Francúzska), Nemecko, Taliansko, 

Mexiko, Holandsko (vrátane Bonaire, Saba a Sint 

Eustatius), Poľsko, Portoriko, Španielsko, Spojené 

kráľovstvo a Spojené štáty americké 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Kanada, Čína, Francúzsko (vrátane zámorských území 

Francúzska), Nemecko, India, Taliansko, Japonsko, 

Španielsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty americké 

Quantum View Notify™ Service Všetky krajiny a územia okrem obmedzeného územia 

UPS My Choice® for Business 

Albánsko, Alžírsko, Angola, Argentína, Austrália, 

Rakúsko, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn , Bangladéš, 

Belgicko, Bermudy, Bolívia, Bosna a Hercegovina, 
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Technológia UPS Povolené územie 

Brazília, Bulharsko, Burundi, Kamerun, Kanada, 

Kajmanské ostrovy, Čína, Kolumbia, Kostarika, 

Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Konžská 

demokratická republika, Dánsko, Džibutsko, Dominikánska 

republika, Ekvádor, Egypt, El Salvádor, Estónsko, Etiópia, 

Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Ghana, Gibraltár, Grécko, 

Guatemala, Honduras, Hongkong, Maďarsko, India, 

Indonézia, Írsko, Izrael, Taliansko, Pobrežie Slonoviny, 

Jamajka, Japonsko, Jordánsko, Kazachstan, Keňa, Kuvajt, 

Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Malawi, Malajzia, 

Malta, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Maroko, 

Mozambik, Holandsko, Nový Zéland, Nikaragua, Nigéria, 

Nórsko, Omán, Pakistan, Panama, Paraguaj, Peru, Filipíny, 

Poľsko, Portugalsko, Portoriko, Katar, Rumunsko, Rusko, 

Rwanda, Saudská Arábia, Srbsko, Singapur, Slovensko, 

Slovinsko, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Španielsko, 

Srí Lanka, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan, Tanzánia, 

Thajsko, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turecko, Uganda, 

Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, 

Spojené štáty americké, Americké Panenské ostrovy, 

Uruguaj, Venezuela,  Vietnam, Zambia a Zimbabwe. 

Služba UPS My Choice® 

Albánsko, Alžírsko, Angola, Argentína, Austrália, 

Rakúsko, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, 

Belgicko, Bermudy, Bolívia, Bosna a Hercegovina, 

Brazília, Bulharsko, Burundi, Kamerun, Kanada, Kajmanie 

ostrovy, Čile, Čína, Kolumbia, demokratická Konžská 

republika, Kostarika, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, 

Dánsko, Džibuti, Dominikánska republika, Ekvádor, Egypt, 

Salvádor, Estónsko, Etiópia, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, 

Ghana, Gibraltár, Grécko, Guatemala, Honduras, 

Hongkong Kong, Maďarsko, India, Indonézia, Írska 

republika, Izrael, Taliansko, Pobrežie Slonoviny, Japonsko, 

Jordánsko, Kazachstan, Keňa, Kórejská republika, Kuvajt, 

Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Macao, Malawi, Malajzia, 

Malta, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Maroko, 

Mozambik, Holandsko, Nový Zéland, Nikaragua, Nigéria, 

Nórsko, Omán, Pakistan, Panama, Paraguaj, Peru, Filipíny, 

Poľsko, Portugalsko, Portoriko, Katar, Rumunsko, Rusko, 

Rwanda, Saudská Arábia, Srbsko, Singapur. , Slovinsko, 

Juhoafrická republika, Španielsko, Srí Lanka, Švédsko, 

Švajčiarsko, Taiwan, Tanzánia, Thajsko, Tunisko, Turecko, 

Americké Panenské ostrovy, Uganda, Ukrajina, Spojené 

arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty 

americké, Uruguaj, Venezuela, Vietnam, Zambia a 

Zimbabwe. 
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INFORMÁCIE A VŠEOBECNÉ ZÁSADY POUŽÍVANIA 

(Verzia IGUP: 07012023) 

 

Tieto informácie a všeobecné zásady používania poskytujú dodatočné podmienky pre používanie 

technológie a informácií UPS získaných prostredníctvom používania technológie UPS podľa dohody o 

technológii UPS.  Tieto informácie a všeobecné pravidlá používania sú do dohody o technológii UPS zahrnuté 

formou odkazu <https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/UTA.pdf>. Pojmy uvedené v tejto 

dohode, ktoré nie sú definované v týchto informáciách a všeobecných zásadách používania majú význam 

uvedený vo všeobecných zmluvných podmienkach alebo právach koncového používateľa tejto dohody. 

 

1 Prístup k informáciám a ich použitie. 
 

1.1 Všeobecné obmedzenia informácií.  

(a) Používanie informácií.Informácie (okrem informácií poskytovateľa služieb a 

informácií 3PL) môžete použiť na vlastné interné účely.  Bez obmedzenia vyššie uvedeného nie ste oprávnení 

používať informácie s cieľom: (i) podporovať akékoľvek podnikanie primárne zamerané na poskytovanie 

dopravných služieb alebo dopravných informačných služieb tretím stranám; (ii) pomáhať pri rokovaniach o 

službách alebo o sadzbách priamo alebo nepriamo na zabezpečenie prepravných alebo logistických služieb od 

spoločnosti UPSI alebo akejkoľvek tretej strany; alebo (iii) porovnávať prepravné sadzby alebo dodacie lehoty s 

prepravnými sadzbami alebo dodacími lehotami akejkoľvek tretej strany, ktorá nie je členom strany UPS.  

Informácie sa nesmú meniť a musia sa používať v celom rozsahu. 

(b) Zverejnenie.Nesmiete zverejniť iné informácie, ako sú výslovne povolené v tejto 

sekcii 1.1 (b) a 1.2 (b) nižšie.  Informácie, ktoré dostanete (iné ako informácie, ktoré dostanete ako poskytovateľ 

služieb a informácie o logistike tretích strán) smiete zverejniť svojim pridruženým subjektom a osobám, ktoré 

majú v dobrej viere záujem o tieto informácie (napr. prepravca, príjemca alebo platiteľ tretej strany), za 

predpokladu, že zabezpečíte, aby sa všetky vaše filiálky a všetky ostatné osoby, ktoré sú príjemcami podľa tejto 

vety zaviazali používať informácie a obmedziť k nim prístup v súlade so všetkými obmedzeniami tejto dohody.  

Ste zodpovední za akékoľvek použitie alebo sprístupnenie informácií osobám, ktorým povolíte prístup k 

informáciám.  Smiete poskytovať alebo nariadiť spoločnosti UPS, aby poskytla informácie poskytovateľovi 

služieb, ak (i) ste s týmto poskytovateľom služieb uzavreli dohodu, v ktorej menujete spoločnosť UPS ako 

beneficienta tretej strany (ak je „beneficient tretej strany “ uznaný zákonom podľa príslušného zákona 

vzťahujúceho sa na dohodu medzi vami a poskytovateľom služieb) a obmedzíte používanie a poskytovanie 

informácií týmto poskytovateľom služieb v súlade s týmito informáciami a všeobecnými zásadami používania a 

(ii) takýto poskytovateľ služieb bol písomne schválený spoločnosťou UPS. Za všetky skutky alebo opomenutia 

vykonané vaším poskytovateľom služieb budete plne zodpovedať spoločnosti UPS, tak ako keby takéto skutky 

alebo opomenutia boli vykonané vami a z vašej strany by došlo k porušeniu tejto dohody. 

(c) Zrieknutie sa nárokov.  Bez obmedzenia všeobecného charakteru sekcií týkajúcich sa 

zverejnenia v tejto dohode, spoločnosť UPS nezaručuje, že informácie budú presné ani že používanie informácii 

bude vždy v súlade s platnými zákonmi, pravidlami a/alebo právnymi predpismi, vrátane, okrem iného, 

akýchkoľvek zákonov, pravidiel alebo právnych predpisov požadujúcich faktúry v papierovej forme alebo 

vzťahujúcich sa na DPH.   

1.2 Ďalšie obmedzenia týkajúce sa informácií o poskytovateľovi služieb a 3PL informácií.   

(a) Obmedzenia týkajúce sa informácií o poskytovateľovi služieb a 3PL informácií  Ak 

dostanete informácie ako poskytovateľ služieb alebo 3PL informácie, zaručujete sa, že zákazník UPS (napr. 

zákazníci UPS pre služby 3PL), ktorého sa tieto informácie týkajú, vás oprávnil na ich príjem.   

(b) Používanie, zverejnenie a uchovávanie informácií, ktoré dostanete ako poskytovateľ 

služieb a informácií 3PL. V prípade, ak konáte ako poskytovateľ služieb, súhlasíte: (i) že použijete informácie, 

ktoré dostanete ako poskytovateľ služieb, a informácie 3PL výlučne na interné účely zákazníka UPS spojeného 

s takýmito informáciami, (ii) poskytnete informácie, ktoré dostanete ako poskytovateľ služieb, a informácie 3PL 

len zákazníkovi UPS spojenému s takýmito informáciami a zákazníkom tohto zákazníka UPS, (iii) že budete 

uchovávať informácie, ktoré dostanete ako poskytovateľ služieb, a informácie 3PL oddelene a nebudete tieto 

informácie o logistike tretích strán miešať ani spájať so žiadnymi ďalšími údajmi v elektronickej podobe ani 

inak; a (iv) zavediete príslušné technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu takýchto informácií, ktoré 

dostanete ako poskytovateľ služieb, a informácií 3PL proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu či strate, 

https://www.ups.com/assets/resources/media/sk_SK/UTA.pdf
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zmene alebo neoprávnenému zverejneniu, spracúvaniu alebo prístupu. Okrem iného nesmiete (I) z akéhokoľvek 

dôvodu porovnávať informácie, ktoré dostane ako poskytovateľ služieb a informácie 3PL spojené so 

zákazníkom služieb logistiky tretích strán UPS a/alebo zákazníkmi zákazníkov UPS medzi týmito osobami, (II) 

používať informácie, ktoré dostanete ako poskytovateľ služieb, a informácie 3PL na stanovenie pôvodného 

zaručeného času doručenia alebo predloženie záruky na služby UPS/záruky vrátenia peňazí (v rozsahu, aký je 

k dispozícii vo vašej lokalite alebo krajine bydliska), (III) používať informácie, ktoré dostane ako poskytovateľ 

služieb, a informácie 3PL na priamu či nepriamu pomoc pri jednaní o službách alebo sadzbách s UPSI, alebo 

(IV) inak odvodzovať či vyvíjať informácie, ktoré dostane ako poskytovateľ služieb, a informácie 3PL alebo 

výrobky využívajúce informácie o logistike tretích strán (napr. služby analýzy služieb a analýzy finančnej 

výkonnosti).  Ako výnimku zo sekcie 1.2(b)(IV) práv koncového používateľa smie zákazník poskytovať služby 

analýzy údajov zákazníkom služieb logistiky tretích strán UPS s použitím informácií 3PL spojených so 

zákazníkmi služieb 3PL UPS (napr. ovládací panel zobrazujúci zásielky zákazníkov služieb 3PL UPS so 

všetkými prepravcami preukázanými zákazníkom alebo výpočet celkových nákladov zákazníkov služieb 3PL 

UPS na prepravu všetkými prepravcami, náklady na prepravcu, zásielky podľa druhu, miesto pôvodu alebo 

určenia) pod podmienkou, že zákazník neporuší žiadne ďalšie ustanovenie tejto sekcie 1.2(b).    

(c) Vymazanie informácií o poskytovateľovi služieb a 3PL informácií Musíte zničiť 

informácie, ktoré dostanete ako poskytovateľ služieb, a informácie 3PL pri najbližšom výskyte nasledujúcich: 

(i) vaše služby ako poskytovateľa služieb alebo poskytovateľa služieb 3PL pre zákazníka UPSI sa skončili (ii) 

všetky bezpečnostné prvky pre zákazníka UPS sú zablokované alebo nefunkčné, alebo (iii) pätnásť (15) 

mesiacov od vášho prijatia informácií, ktoré dostanete ako poskytovateľ služieb, služieb alebo informácií 3PL. 

(d) Odškodnenie.  Súhlasíte s tým, že na vlastné náklady a výdavky odškodníte chránené 

osoby UPS za všetky škody im vzniknuté a vyplývajúce alebo súvisiace s používaním, zverejnením a 

nevymazaním informácií, ktoré dostanete ako poskytovateľ služieb, a informácií 3PL inak ako v súlade s 

platnými obmedzeniami podľa tejto dohody vrátane neoprávneného prístupu k informáciám, ktoré dostanete ako 

poskytovateľ služieb, a informáciám 3PL tretími stranami. 

(e) 3P/FC Informácie o sadzbách. Môžete tiež dostať špecifické podmienky na 

stanovovanie cien a poplatkov, ktoré sa týkajú zásielok UPS pridelených spoločnosťou UPS zákazníkom UPS, 

ak ste oprávnení doručovať faktúry tretej strany alebo fakturovať prepravné na dobierku voči účtu UPS 

zákazníka UPS („sadzby 3P/FC“).  Sadzby 3P/FC sú dôverné informácie UPS a súhlasíte s tým, že nebudete (i) 

používať sadzby 3P/FC na iný účel ako v súvislosti s prepravou UPSI v mene takéhoto zákazníka UPS, ani (ii) 

nezverejníte 3P/sadzby FC akejkoľvek osobe. 

(f) Obrázky digitalizovaného podpisu. Medzi informácie môže patriť digitálne 

zobrazenie podpisov.  Na vaše osobné náklady a výdavky týmto zbavujete chránené osoby UPS zodpovednosti za 

akékoľvek a všetky škody plynúce či spojené s vaším spracovaním, použitím alebo distribúciou digitalizovaného 

podpisu alebo akejkoľvek ich časti. 

1.3 Obmedzenie špecifické pre dátový súbor Time in Transit™ (prepravný čas).   

(a) Ďalšie obmedzenia. Ako ďalšie obmedzenia lebo informácie, ktoré sú uvedené 

v súbore Time in Transit™ Datafile („TNT Datafile“), poskytované spoločnosťou UPS prostredníctvom služby 

UPS Bulk Data, spoločnosť UPS týmto udeľuje vám a vy akceptujete nevýhradnú, neprenosnú, trvalú, 

obmedzenú licenciu na inštaláciu, načítanie, spracovanie a používanie dátového súboru TNT, a rovnako tak aj 

na akékoľvek a všetky jeho vylepšenia, zdokonalenia, zmeny, opravy a aktualizácie poskytnuté vám 

spoločnosťou UPS, ktoré môžu byť k dispozícii len za dodatočný poplatok, na jednej centrálnej výpočtovej 

jednotke nachádzajúcej sa na adrese písomne schválenej UPS („autorizované pracovisko“) výhradne na účely 

výpočtu odhadovanej ceny a prepravného času podaných zásielok a ďalej podliehajúce iným obmedzeniam 

nižšie.     

(i) Súhlasíte, že bezodkladne odstránite všetky kópie predchádzajúcej verzie 

dátového súboru TNT po prevzatí akejkoľvek takejto aktualizácie.  Prijatím a používaním aktualizovaného 

dátového súboru TNT dávate svoj záväzný prísľub a záruku, že ste odstránili všetky predchádzajúce kópie 

dátového súboru TNT. 

(ii) Súhlasíte s tým, že dátový súbor TNT a všetky jeho prvky budete používať 

iba na informačné účely.  Žiadnej tretej osobe nesmiete oznámiť ani naznačiť, že odhadované prepravné časy 

odvodené z dátového súboru TNT sú zárukou skutočných prepravných časov pre zásielkové služby spoločnosti 
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UPS.  Akékoľvek takéto záruky alebo iné dojednania ohľadom pohybu zásielky a problémov s tým spojenými 

sa riadia vašou dohodou o zasielaní s UPSI, ak existuje, a účinnými zmluvnými podmienkami prepravy 

a služieb spoločnosti UPS platnými v čase prepravy.  

(iii) Súhlasíte, že nepoužijete dátový súbor TNT ani prípadné odhadované 

dodacie lehoty v ňom uvedené na účely vytvárania, používania alebo prezentácie akéhokoľvek porovnania 

služby UPS, jej úrovne a cien služieb UPS so službami, úrovňami alebo cenami služieb akéhokoľvek dopravcu 

či logistickej spoločnosti tretej strany, ktorá nie je členom UPSI ani filiálkou spoločnosti UPS, vrátane 

porovnaní v rámci rovnakého zobrazenia na obrazovke, okna či prehliadača a automatických porovnaní 

založených na pravidlách.   

(iv) Súhlasíte s tým, že nesmiete poskytnúť sublicenciu, licenciu, prenajať, 

predať, zapožičať, dať ani inak dátový súbor TNT vcelku ani jeho časť distribuovať ktorejkoľvek tretej osobe 

(inej ako poskytovateľovi služieb schválenému písomne spoločnosťou UPS na prijímanie dátového súboru 

TNT), a že nenainštalujete, nenačítate, nespracujete, neupravíte a nepoužijete dátový súbor TNT na akomkoľvek 

inom počítačovom systéme ako na systéme, nachádzajúcom sa na autorizovanom pracovisku.  Zákazník je 

povinný uchovávať všetky oprávnené kópie dátového súboru TNT v bezpečných prostrediach a musí prijať 

všetky primerané opatrenia, potrebné na ochranu dátového súboru TNT pred neoprávneným sprístupnením 

alebo zverejnením. 

(v) Súhlasíte s tým, že nebudete meniť ani upravovať dátový súbor TNT ani 

jeho kópiu, vcelku ani čiastočne.  Nesmiete si vyhotoviť viac ako jednu záložnú kópiu dátového súboru TNT, 

pričom táto záložná kópia sa bude používať len na účely umožňujúce obnovenie dátového súboru TNT 

v prípade, ak by pôvodná kópie dátového súboru TNT bola poškodená alebo zničená. 

(b) Legenda. Ste povinní zabezpečiť, aby sa nasledujúca legenda zobrazila na úvodnej 

obrazovke každej aplikácie poskytujúcej prístup k dátovému súboru TNT takým spôsobom, ktorý bude 

viditeľný pre každého používateľa aplikácie: „Oznámenie: Dátový súbor UPS Time in Transit™ (prepravný 

čas), ktorý je súčasťou alebo ku ktorému pristupuje tento softvérový program je vlastníctvom spoločnosti UPS 

a používateľom tohto softvéru sa poskytuje na základe licencie.  Dátový súbor UPS Time in Transit™ 

(prepravný čas UPS) sa nesmie kopírovať, vcelku ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

spoločnosti UPS.“  

(c) Konflikt. Ak vznikne akýkoľvek konflikt medzi právami udelenými a obmedzeniami 

uvedenými v tomto odseku 1.3(c) a inými udelenými právami a obmedzeniami dátových úborov TNT ako 

informácií podľa akejkoľvek inej sekcie tejto dohody, tieto informácie a všeobecné pravidlá používania, sekcia 

1.3(c) sa budú riadiť v rozsahu potrebnom na vyriešenie takéhoto konfliktu. 

(d) Zmeny. Dátové súbory TNT môže spoločnosť UPS upraviť, aby boli eliminované 

údaje týkajúce sa PSČ miest pôvodu, ktoré nezodpovedajú vašim miestam odosielania. 
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1.4 Súhlas so zverejnením chránených dôverných informácií v Quantum View aplikáciách.    

(a) Technológie UPS známe ako služba Quantum View Data, služba Quantum View 

Management a služba Quantum View Protected Confidential Information for Importers (súhrne nazývané ako 

„Technológie QV“) poskytujú prístup k dovozným a colným informáciám alebo správam spomínaným 

v dokumente 19 C.F.R., v častiach 111 a 163, ktoré sú podľa 19 C.F.R. 111.24 a akýchkoľvek uplatniteľných 

právnych predpisov považované za dôverné, vrátane, okrem iného, vstupných údajov, množstiev tovaru, hodnôt, 

klasifikácie taríf, výrobcov a dodávateľov, ciel, daní a poplatkov, detailoch o preprave, adries a telefónnych 

čísel („Chránené dôverné informácie v Quantum View aplikáciách“).  Technológie QV môžu zahŕňať možnosť 

určiť až päť príjemcov, ktorí budú dostávať správy s obsahom chránených dôverných informácií v aplikáciách 

Quantum View („Chránené správy“).  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že: (a) ak určitú osobu určíte ako 

príjemcu chránených správ alebo (b) ak správca QV udelí určitej osobe právo na prístup k technológiám OV 

prostredníctvom systémového účtu Quantum View, bude sa to považovať za súhlas s tým, že UPS bude 

poskytovať takéto chránené dôverné informácie aplikácií Quantum View danej osobe a za zrieknutie sa vášho 

práva obmedzovať UPS, akéhokoľvek agenta alebo predstaviteľov UPS vo zverejňovaní chránených dôverných 

informácií alebo akýchkoľvek informácií súvisiacich s vami, s vaším majetkom alebo transakcií vzťahujúcich sa 

na alebo zahrnutých v chránených správach alebo v technológiách QQV podľa právnych predpisov príslušnej 

jurisdikcie alebo jurisdikcií udeľujúcich takéto práva, a pod ktoré spadáte vy, váš majetok, transakcie a príslušné 

chránené správy a technológie QV, vrátane v nich uložených chránených dôverných informácií.   

(b) V rámci technológie QV máte možnosť vymazať určenú osobu ako príjemcu správ 

obsahujúcich chránené dôverné informácie aplikácií Quantum View, a ak ste správca QV, prerušiť prístup 

určenej osoby k technológiám QV.  V prípade, že určená osoba nie je vymazaná, ako je to spomenuté 

v predchádzajúcej vete, daná určená osoba bude mať prístup ku chráneným dôverným informáciám a 

k Technológiám QV.  Dodržiavanie tejto dohody z vašej strany bude predstavovať písomný súhlas so 

zverejnením chránených dôverných informácií alebo akýchkoľvek informácií súvisiacich s vami, s vaším 

majetkom alebo transakcií vzťahujúcich sa na alebo zahrnutých v chránených správach alebo v technológiách 

QV spoločnosťou UPS, agentom alebo predstaviteľom spoločnosti UPS.  Súhlasíte s odškodnením spoločnosti 

UPS alebo členov UPSI za akékoľvek a všetky škody, nároky, súdne spory alebo konania v rámci akejkoľvek 

právnej jurisdikcie súvisiace so zverejnením chránených dôverných informácií alebo akýchkoľvek informácií 

súvisiacich s vami, s vaším majetkom alebo transakcií podľa alebo v spojení s Technológiami QV a touto 

dohodou.  Je výlučne vašou zodpovednosťou obmedziť prístup ku chráneným dôverným informáciám poslaným 

alebo prijatým od technológií UPS, aby osoby, okrem iného vrátane vašich zamestnancov, nemohli získať 

prístup priamo, nepriamo alebo tajne k technológiám UPS alebo ku chráneným dôverným informáciám, ku 

ktorým nechcete, aby mali prístup.  Nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek použitie chránených 

dôverných informácií Quantum View alebo za osoby, ktorým umožníte prístup k chráneným dôverným 

informáciám Quantum View.  V prípade, že osoba, ktorú ste určili ako príjemcu chránených správ, vám naznačí, 

že už nemá záujem naďalej prijímať takéto informácie, mali by ste okamžite prestať používať technológie UPS 

na zasielanie chránených správ danému príjemcovi.  Spoločnosť UPS nebude v žiadnom prípade zodpovedať za 

nedoručenie alebo oneskorené doručenie chránených správ. 

2 Všeobecné zásady používania a požiadavky. 
  

2.1 Správy. Isté technológie UPS vám umožňujú zasielať správy príjemcovi, ktorého si sami 

určíte. Správy obsahujú informácie súvisiace s podanými zásielkami a môžete ich posielať prostredníctvom e-

mailu alebo zaslaním krátkej textovej správy.  Zaväzujete sa, že službu posielania správ budete využívať len na 

šírenie informácií, ktoré sa týkajú podaných zásielok, a že ich budete posielať iba príjemcovi, ktorý je v 

spojitosti s podanými zásielkami.  Výlučne sami zodpovedáte za obsah akéhokoľvek textu, ktorý poskytnete vy 

a ktorý odošlete ako súčasť správy. Správy nesmú obsahovať nič nezákonné, obscénne, obťažujúce, hanlivé, 

urážlivé ani spôsobujúce ujmu.  Spoločnosť UPS nebude v žiadnom prípade zodpovedať za nedoručenie ani 

zdržanie prenosu e-mailovej správy a nebude ručiť ani za jej prijatie.  V prípade, ak vás adresát informuje, že si 

už nepraje dostávať e-mailové správy o podaných zásielkach, okamžite prestanete používať technológiu UPS, 

čím usmerníte spoločnosť UPS, aby prestala zasielať emailové správy tomuto adresátovi. Ručíte, že ste získali 

informovaný a konkrétny súhlas príjemcu každej správy dostávať takéto správy a že e-mailové adresy a 

telefónne čísla, ktoré ste poskytli spoločnosti UPS sú presné a že ich daný príjemca kontroluje. Na vaše osobné 

náklady a výdavky týmto zbavujete chránené osoby UPS zodpovednosti za akékoľvek a všetky škody plynúce či 

spojené s akýmikoľvek vaším porušením predchádzajúcej vety. 

2.2 Využitie získaných e-mailových adries PLD. Voliteľným poľom v PLD (detail na úrovni 

balíka), ktorý poskytujete spoločnosti UPS pre vašu odchádzajúcu zásielku a alternatívne fakturovanú zásielku, 
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je e-mailová adresa príjemcu („e-mailová adresa PLD“)  Beriete na vedomie a súhlasíte, že ak poskytnete e-

mailovú adresu PLD na zásielku, spoločnosť UPS môže poslať oznámenie o doručení takejto zásielky na jej 

pridruženú e-mailovú adresu PLD.  Ručíte, že si zaisťujete informovaný a konkrétny súhlas jednotlivca 

spojeného s každou e-mailovou adresou PLD na prijímanie oznámení o doručení odchádzajúcej zásielky alebo 

alternatívne fakturovanej zásielky, a že e-mailové adresy sú presné, že ich príjemcovia zásielok, ku ktorým sú 

pridružené, kontrolujú, keď ich poskytujú do PLD. Na vaše osobné náklady a výdavky týmto zbavujete 

chránené osoby UPS zodpovednosti za akékoľvek a všetky škody plynúce či spojené s akýmikoľvek vaším 

porušením predchádzajúcej vety. 

2.3 Audity.   

(a) Audit informácií. Spoločnosť UPS alebo ňou určený zástupca smie po vzájomnej 

dohode o dátume a čase vykonať audit vašich priestorov s cieľom zaistiť dodržiavanie informácií a všeobecných 

zásad používania sekcie 1.  Takýto audit bude vykonaný tak, aby bolo primerane minimalizované narušenie 

vašich operácií.  Súhlasíte s tým, že poskytnete spoločnosti UPS alebo jej zástupcom primeranú súčinnosť a 

primeraný prístup do priestorov a k príslušnému personálu nevyhnutný na tento audit.  Súhlasíte s tým, že rýchlo 

a vhodne zareagujete na všetky požiadavky spoločnosti UPS alebo jej zástupcu na tento audit. 

(b) Audit aplikácií.Musíte poskytnúť UPS prístup k aplikácii (ako je definovaná v 

právach koncového používateľa) na žiadosť UPS na účely stanovenia kompatibility aplikácie so systémami UPS 

a vášho dodržiavania tejto dohody a platnej technickej dokumentácie API.  Ak spoločnosť UPS zistí, že takáto 

aplikácia nie je v súlade s dohodou alebo príslušnou technickou dokumentáciou API, alebo nie je kompatibilná 

so systémami UPS, musíte vykonať všetky zmeny, ktoré požaduje spoločnosť UPS, a spoločnosť UPS môže 

požadovať, aby ste zabránili prístupu a používaniu takejto aplikácie dovtedy, kým vám spoločnosť UPS 

neposkytne písomný súhlas. 

2.4 Práva správcu.  

(a) Správca.Niektoré technológie spoločnosti UPS poskytujú „správcu“, ktorý je 

oprávnený používateľom spravovať vaše používanie technológie UPS.  Ak vy ako zákazník vymenujete 

akéhokoľvek používateľa za správcu, súhlasíte s tým, že budete plne zodpovedný za činnosti daného správcu 

spojenú s prístupom a používaním technológie UPS a za monitorovanie a, v prípade potreby, za zrušenie daných 

práv správcu. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že ktorýkoľvek správca môže menovať ktoréhokoľvek iného 

používateľa za správcu s rovnakými právami, ako prvý správca.   

(b) Pozastavenie. Vaše práva na prístup k technológii UPS prostredníctvom správcov 

môžu byť kedykoľvek pozastavené z dôvodu nečinnosti spoločnosťou UPS, zákazníkom a/alebo správcom 

technológie UPS, podľa ich vlastného uváženia, okrem iného vrátane spoločnosti UPS. Na požiadanie môže 

spoločnosť UPS podľa svojho vlastného uváženia obnoviť váš účet pre technológiu UPS a umožniť vám 

pokračovanie prístupu a používania technológie UPS v súlade s touto dohodou. Obnovený účet pre technológiu 

UPS však nebude obsahovať žiadne historické údaje v čase obnovenia. Vaše právo na prístup k technológii UPS 

bude automaticky vypovedané po vypršaní alebo vypovedaní práv zákazníka používať technológiu UPS alebo 

po ukončení vášho zamestnania či vypovedaní povolenia na prístup k technológii UPS v mene zákazníka. 

2.5 Prístup a používanie materiálov spoločnosti UPS.  

(a) Prístup v súlade s dohodou.Môžete používať materiály UPS a používať ich v súlade s 

podmienkami tejto dohody.  Nesmiete mať prístup ani používať materiály UPS žiadnym spôsobom, ktorý by 

podľa rozumného úsudku spoločnosti UPS nepriaznivo ovplyvnil výkonnosť alebo fungovanie materiálov UPS 

alebo bránil druhým v schopnosti prístupu k systémom UPS a technológii UPS.  

(b) Systémové účty. Niektoré technológie UPS si vyžadujú, aby ste si založili systémový 

účet a bezpečnostné prvky, ako je príslušné prihlasovacie ID a heslo. Pri prístupe k technológii UPS, spojenej 

s týmto systémovým účtom smiete používať len váš pridelený systémový účet a bezpečnostné prvky. Nemáte 

povolený prístup k technológii UPS použitím systémového účtu a bezpečnostných prvkov pridelených 

akejkoľvek inej osobe. Svoje systémový účet a bezpečnostné prvky nesmiete prezradiť žiadnej inej osobe.  Vaše 

právo na prístup k technológii spoločnosti UPS, ktorá súvisí so systémovým účtom alebo bezpečnostnými 

prvkami sa automaticky ukončí zrušením alebo vymazaním vášho systémového účtu alebo bezpečnostných 

prvkov.  VY SAMI A NA VLASTNÉ VÝDAVKY A NÁKLADY BUDETE VÝLUČNE ZODPOVEDNÍ ZA 

ŠKODY A ZBAVUJETE CHRÁNENÉ OSOBY UPS ZODPOVEDNOSTI ZA VŠETKY ŠKODY, KTORÉ IM 
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VZNIKNÚ  A KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z AKÉHOKOĽVEK POUŽITIA ALEBO PRÍSTUPU K 

TECHNOLÓGII UPS A PRÍSLUŠNÝM INFORMÁCIÁM AKOUKOĽVEK OSOBOU, KTORÁ ZÍSKA 

PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM POUŽITIA VÁŠHO SYSTÉMOVÉHO ÚČTU ALEBO 

BEZPEČNOSTNÝCH PRVKOV, OKREM INÉHO AJ VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK PRIAMEHO ALEBO 

NEPRIAMEHO POUŽITIA ALEBO PRÍSTUPU, ČI UŽ STE HO POVOLILI ALEBO NIE.  Príkladom 

systémového účtu je Váš profil UPS na stránke UPS.com. 

(c) Závislosť od internetu. Beriete na vedomie, že k systémom UPS a technológii UPS sa 

možno prihlásiť s využitím internetu, ktorý nie je pod kontrolou spoločnosti UPSI.  V dôsledku toho teda 

súhlasíte, že spoločnosť UPS ani UPSI nebude ručiť ani nebude zodpovedná, priamo či nepriamo, za žiadne 

straty ani škody spôsobené alebo údajne spôsobené (x) vaším nevhodným alebo nesprávnym použitím internetu 

alebo vašou nemožnosťou prihlásiť sa do SYSTÉMU UPS A TECHNOLÓGIE UPS 

(d) Prepojené odkazy. Technológia UPS môže obsahovať odkazy na prepojené lokality. 

Prístup na tieto prepojené lokality sa poskytuje výlučne pre vaše pohodlie a neznamená, že spoločnosť UPS 

podporuje obsah týchto prepojených lokalít. Spoločnosť UPS neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky 

s ohľadom na správnosť, presnosť, výkonnosť ani kvalitu žiadneho obsahu, softvéru, služby ani aplikácie 

nachádzajúcej sa na ktorejkoľvek prepojenej lokalite. Ak sa rozhodnete navštíviť prepojené lokality, robíte tak na 

vlastné riziko. Spoločnosť UPS nie je zodpovedná za dostupnosť prepojených lokalít. Okrem toho vaše použitie 

prepojených lokalít podlieha všetkým príslušným zásadám a zmluvným podmienkam pre použitie, vrátane, 

okrem iného, zásad na ochranu súkromia prepojenej lokality. 

(e) Automatický prístup.  Okrem iného a pokiaľ to vopred písomne neschváli spoločnosť 

UPS, akýkoľvek prístup k systémom UPS alebo technológii UPS pomocou zariadení na automatizované 

hľadanie, robotov alebo nástrojov, rutín či programov na opakované zhromažďovanie a extrakciu údajov alebo 

iných mechanizmov s podobnou funkciou, ktorá nie je technológiou UPS s licenciou na tieto uvedené účely, je 

prísne zakázaný. 

(f) Vírusy. Zaväzujete sa, že sa nebudete spájať, vkladať ani sťahovať do systémov UPS 

a technológie UPS žiadne vírusy, trójske kone, červy, časované bomby ani iné počítačové programovacie rutiny, 

(i) ktoré sú určené na poškodenie, rušenie, zachytávanie alebo porušenie vlastníctva systémov UPS alebo 

hosťujúcej technológie UPS, alebo (ii) ktoré porušujú práva na duševné vlastníctvo UPSI alebo druhých. 

(g) Spätné inžinierstvo. Nebudete spätne analyzovať ani sa pokúšať extrahovať zdrojový 

kód zo softvéru, okrem prípadov, keď je toto obmedzenie výslovne zakázané platnými 

zákonmi.  

2.6 Záruka a autorizácia informácií.  

(a) Záruka. Potvrdzujete a ručíte za to, že (i) máte právo poskytovať informácie, ktoré 

prenášate do spoločnosti UPS podľa tejto dohody, (ii) všetky informácie, ktoré poskytujete spoločnosti UPS o 

sebe podľa tejto dohody sú pravdivé, presné, úplné a aktuálne, a (iii) že ste poskytli riadne oznámenie a podľa 

požiadaviek príslušných právnych predpisov prípadne získali všetky náležité, dobrovoľné, špecifické, 

informované a účinné súhlasy od každej dotknutej osoby v súvislosti s informáciami, ktoré poskytujete 

spoločnosti UPS na spracovanie týchto informácií vrátane prevodu týchto informácií do Spojených štátoch alebo 

iných krajín či území, ktorých zákony nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany pre osobné údaje ako 

zákony krajiny či území pôvodu takejto osoby.  Beriete na vedomie a súhlasíte, že UPS nebude overovať a pýtať 

sa na platnosť či správnosť akýchkoľvek informácií, ktoré UPS poskytnete. 

(b) Oprávnenie. Týmto povoľujete a menujete spoločnosť UPS, UPS Supply Chain 

Solutions, Inc. a jej filiálky, následníkov a nadobúdateľov, aby poskytovali záznamy uvedené v 19 C.F.R. 

(Zbierke federálnych vyhlášok), častiach 111 a 163, vrátane všetkých dokumentov, údajov alebo informácií 

týkajúcich sa vášho podnikania spoločnosti UPSI.  Spoločnosť UPSI, vrátane, okrem iného, spoločnosti UPS 

a UPS Supply Chain Solutions, Inc., môže zapojiť tretiu stranu na poskytnutie rutinných a administratívnych 

obchodných úkonov (napr. na vytváranie účtov, inkasovanie, bankovníctvo, zobrazovanie údajov a skladovanie 

dokumentov), a týmto dávate spoločnosti UPSI dobrovoľný, špecifický a informovaný súhlas s vydaním 

dokumentov, vrátane tých, ktoré sa týkajú Vášho podniku, za účelom vykonania týchto rutinných 

a administratívnych obchodných úkonov príjemcom.  V súlade so zmluvnými podmienkami pre službu 

spoločnosti UPS Supply Chain Solutions, Inc. beriete na vedomie, že je vašou povinnosťou a vy sami ste 

zodpovední za udržiavanie všetkých záznamov vyžadovaných colným úradom a/alebo inými zákonmi 
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Spojených štátov, a že táto dohoda nijako nevyžaduje od spoločnosti UPSI, a spoločnosť UPSI ani neprijíma 

povinnosť konať pre vás ako „držiteľ záznamov“ alebo „zástupca pre udržiavanie záznamov“.  

(c) Spätné inžinierstvo. Nebudete spätne analyzovať ani sa pokúšať extrahovať zdrojový 

kód zo softvéru, okrem prípadov, keď je toto obmedzenie výslovne zakázané platnými zákonmi. 

(d) Použitie zákazníkovho loga.  Niektoré hosťované technológie UPS možno 

prispôsobiť na mieru pridaním grafického obrazu.  Týmto udeľujete spoločnosti UPS celosvetovú, nevýlučnú, 

bezplatnú licenciu počas doby platnosti na používanie, reprodukovanie, publikovanie, vykonávanie 

a zobrazovanie Vášho mena a/alebo určenej ochrannej známky, loga alebo služobnej značky, ktorú poskytnete 

spoločnosti UPS („logo“) na použitie ako súčasť technológie UPS tak, ako k nej máte prístup, iným 

zamestnancom zákazníka a vám oprávneným používateľom (ako je vhodné), a vydávať podlicencie tak, ako je 

rozumné na dosiahnutie tohto cieľa.  Zaväzujete sa, že logo poskytnete vo formáte a veľkosti určenej 

spoločnosťou UPS. Ručíte, že vlastníte všetky práva na logo a že máte právo udeliť tu udelenú licenciu na logo. 

2.7 Porovnanie adries.  

(a) Identifikácia prichádzajúcich zásielok. Niektoré technológie UPS identifikujú 

prichádzajúce zásielky porovnaním s cieľovej adresy zásielky s adresou, ktorú poskytnete na použitie v službe 

aktívneho porovnávania adries alebo prostredníctvom príslušného LID (identifikátora lokality) so zásielkou. Vy 

zaručujete, že informácie o adrese, ktoré poskytujete, sú pravdivé, úplné a presné, a že tak skoro, ako je to 

praktické, budete informovať spoločnosť UPS o akejkoľvek zmene týchto informácií v adrese, ktorú 

poskytujete, a že ste oprávnení získať informácie týkajúce sa balíkov doručovaných stranami UPS na adresu, 

ktorú poskytujete. Beriete na vedomie a súhlasíte, že technológia UPS (1) nemusí identifikovať a nahlásiť 

všetky zásielky odovzdané UPSI určené na adresu, ktorú poskytujete alebo spojenú s LID, (2) môže 

identifikovať a nahlásiť zásielky dodané do UPSI neurčené na doručenie na adresu, ktorú poskytnete alebo 

nespojenú s LID ako určenú na doručenie na adresu, ktorú poskytujete alebo spojenú s LID, a (3) môže 

identifikovať a nahlásiť zásielky, ktoré dodávate do UPSI nezávislej tretej strane, podané prostredníctvom 

nevhodnej adresy nesúhlasiacej so systémom UPS, alebo nesprávneho LID spojeného s takouto zásielkou. 

Zásielky identifikované vyššie v podsekciách (2) a (3) sa ďalej budú označovať ako „nesprávne nasmerované 

prichádzajúce zásielky“. Informácie pridružené k nesprávne nasmerovaným prichádzajúcim zásielkam môžu 

obsahovať kópiu digitalizovaného podpisu príjemcu zásielky. UPS BUDE VOČI VÁM ZODPOVEDNÉ LEN 

V PRÍPADOCH PORUŠENIA PREDPISOV ALEBO HRUBEJ NEDBANLIVOSTI ZA REKLAMÁCIE 

A ŠKODY NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ O DORUČENÍ, SPOJENÝCH S NESPRÁVNE 

NASMEROVANÝMI PRICHÁDZAJÚCIMI ZÁSIELKAMI. 

  (b) Informácie týkajúce sa nesprávne nasmerovaných prichádzajúcich zásielok. 

Informácie získané vami prostredníctvom technológie UPS, týkajúce sa nesprávne nasmerovaných 

prichádzajúcich zásielok sú „informácie“.  Po identifikácii akýchkoľvek informácií týkajúcich sa nesprávne 

smerovaných prichádzajúcich zásielok súhlasíte s tým, že nepoužijete takéto informácie na žiadne účely ani ich 

nezverejníte žiadnej osobe.  Na vlastné náklady a výdavky odškodníte chránené osoby UPS za všetky škody im 

vzniknuté a vyplývajúce alebo súvisiace s vaším porušením predchádzajúceho ustanovenia.   

2.8 Metriky výkonnosti. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti UPS nesmiete 

zverejňovať žiadne štatistické údaje o výkone alebo kapacite, týkajúce sa výsledkov porovnávacieho testu 

vykonaného na technológii UPS. 

3 Preprava pomocou technológie UPS  

3.1 Pôsobnosť dohôd o dodávateľských službách. Podané zásielky s dodacím listom vystaveným 

prostredníctvom technológie UPS v rámci účtu UPS podliehajú a sú riadené aktuálnou zmluvou o prepravných 

službách pre príslušný účet UPS.  VŠETKY PODANÉ ZÁSIELKY, VRÁTANE, (OKREM INÉHO) TÝCH, 

KTORÉ NEPODLIEHAJÚ ZMLUVE O PREPRAVNÝCH SLUŽBÁCH, PODLIEHAJÚ ZMLUVNÝM 

PODMIENKAM STANOVENÝM V ZMLUVNÝCH PODMIENKACH PRE PREPRAVU/SLUŽBU UPS, 

PLATNÝM V ČASE PREPRAVY.  Nesmiete používať žiadne technológií UPS na podávanie zásielok ako 

poskytovateľ služieb v mene tretej osoby, zákazníka spoločnosti UPS, pokiaľ vás spoločnosť UPS najprv 

neschváli ako poskytovateľa služieb pre takéhoto zákazníka spoločnosti UPS.  Všetky objednávky služieb 

pomocou technológie UPS sú záväzné a konečné na základe príslušných podmienok služieb vzťahujúcich sa na 

takéto objednávky. Pre upresnenie, všetky objednávky na prepravné služby, ktoré sú manifestované 

prostredníctvom stránky ups.com alebo inej technológie UPS a ktoré poskytuje spoločnosť TFI International, 
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Inc. alebo pridružená spoločnosť spoločnosti TFI International, Inc., vrátane, bez obmedzenia, služby TForce 

Freight® (jednotlivo a spoločne ďalej len "TFI"), podliehajú Vašej zmluve o poskytovaní služieb s TFI pre 

takéto služby a/alebo aktuálnym podmienkam poskytovania služieb TFI, ktoré sú k dispozícii na tejto adrese: , 

alebo jeho následný odkaz, pričom takýto odkaz je tu uvedený len pre pohodlie. 

3.2 Odhady prepravných poplatkov poskytované technológiou UPS. Akékoľvek poplatky za 

prepravu, ktoré poskytla technológia UPS v čase vyhlásenia, sú odhady. Skutočné poplatky sú stanovené v 

platných zmluvných podmienkach pre prepravu/službu UPS a v akejkoľvek príslušnej písomnej dohode s 

UPSI.  Skutočné poplatky za zásielku a odhadované poplatky zobrazované technológiou UPS v čase ich 

zobrazovania sa môžu líšiť.  Bez ohľadu na poplatky, ktoré spoločnosť UPS predloží v čase ich vyhlásenia, 

budú rozhodujúce poplatky stanovené v platných zmluvných podmienkach UPS pre prepravu/službu alebo 

akejkoľvek príslušnej písomnej dohode s UPSI. 

3.3 Neúplné informácie a ďalšie poplatky. Ak sú vami poskytnuté informácie o podanej zásielke 

s dodacím listom vystaveným prostredníctvom technológie UPS akýmkoľvek spôsobom neúplné alebo 

nepresné, príslušný člen strán UPS môže, no nie je povinný, doplniť alebo opraviť tieto informácie vo vašom 

mene a primerane upraviť poplatky. Zaväzujete sa zaplatiť všetky prepravné poplatky, clá, dane, príplatky, 

vládne postihy a pokuty, skladovacie poplatky, colné poplatky vzniknuté v dôsledku Vášho opomenutia alebo 

opomenutia príjemcu poskytnúť príslušnú dokumentáciu alebo získať požadovanú licenciu alebo povolenie, 

poplatky ktoré sú predplatené stranami UPS, právne náklady strán UPS a všetky ostatné náklady vymerané 

alebo vzniknuté v spojitosti s podanými zásielkami s dodacím listom vystaveným prostredníctvom technológie 

UPS (spoločne, „ďalšie poplatky“). Ak sa platba za podané zásielky s dodacím listom vystaveným 

prostredníctvom technológie UPS uskutočňuje pomocou kreditnej karty alebo debetnej karty, výslovne 

oprávňujete strany UPS vymerať a inkasovať všetky poplatky spojené s týmito podanými zásielkami, vrátane, 

bez obmedzenia, ďalších poplatkov za použitie danej kreditnej karty alebo debetnej karty. V prípade, že máte pri 

použití technológie UPS k dispozícii iné fakturačné možnosti, ako napríklad možnosti fakturácie tretej strany 

alebo Pay by Text, zaväzujete sa a ručíte za platbu všetkých poplatkov, vrátane všetkých ďalších poplatkov, 

spojených s vami podanou zásielkou v prípade nezaplatenia príjemcu alebo tretej strany. 

3.4 Ukončenie prepravnej transakcie. Súhlasíte, že spôsob platby, ktorý si zvolíte (napr. platobná 

karta a účet UPS môže byť za požadované prepravné služby použitý keď ukončíte transakciu v technológii UPS 

a dostanete nálepku na vytlačenie, nezávisle na tom, či potom túto nálepku vytlačíte, nalepíte na balík a odošlete 

UPSI. 

3.5 Príjem podanej zásielky. Naskenovanie nálepky na odosielanú zásielku stranami UPS 

predstavuje jediný nezvratný dôkaz o tom, že strany UPS skutočne prijali podanú zásielku na manipuláciu 

v súlade s nálepkou. 

3.6 Možnosti medzinárodnej databázy znalostí (IKB možnosti). UPS Shipping API, UPS.com 

Forms for Export, softvér UPS Worldship® a TradeAbility Services poskytujú prístup k informáciám, ktoré 

možno použiť na uľahčenie cezhraničnej prepravy („IKB možnosti“). Uznávate, že príslušné zákony, pravidlá a 

nariadenia vrátane tých, ktoré sa týkajú importu a exportu sa môžu meniť, a nedajú sa vyriešiť prostredníctvom 

IKB možností. Používanie IKB možností je na vaše vlastné riziko, pričom  IKB možnosti sa môžu meniť alebo 

aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Návrhy poskytnuté z databázy IKB možností (napr. 

klasifikácie taríf alebo súvisiace povinnosti, dane alebo poplatky) nepredstavujú právne poradenstvo pre vás ani 

pre inú osobu. Na preclenie vášho medzinárodného balíka môže byť vyžadovaná ďalšia dokumentácia, ktorú 

neposkytuje databáza IKB možností. Akýkoľvek odhad poplatkov je možné použiť iba pre vašu ľahšiu 

orientáciu. Spoločnosť UPS nezaručuje presnosť akýchkoľvek informácií (napr. klasifikácie taríf) ani odhadov 

poplatkov (napr. cla a daní) poskytovaných databázou IKB možností. Spoločnosť UPS nebude v žiadnom 

prípade zodpovedná voči akejkoľvek osobe alebo subjektu za priame, nepriame, následné, náhodné ani iné 

škody podľa akejkoľvek právnej teórie za chyby v informáciách, formulároch alebo vlastnostiach funkcií IKB 

možností, a to ani v prípade, že ste spoločnosť UPS o možnosti takýchto škôd informovali. SPOLOČNOSŤ UPS 

SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK 

OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, POKIAĽ IDE O IKB MOŽNOSTI. 

4 Pretrvanie podmienok po vypovedaní. 
  

Bez ohľadu na ukončenie tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu, nasledujúce sekcie týchto informácií a 

všeobecných zásad používania pretrvajú aj po takomto ukončení: Sekcie 1.1 – 1.2, 1.4(b) (štvrtá veta), 2.1 

(posledná veta), 2.2 (posledná veta), 2.3(a), 2.5(b) (piata veta), 2.7(a) (posledná veta)  a 3.6 (posledné dve vety).  
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DOKLAD A 

 

DEFINÍCIE 

 

Nasledujúce definície sú použité v týchto informáciách a všeobecných zásadách používania.   

Správca má význam uvedený v sekcii 2.4 (a) týchto informácií a všeobecných zásad používania. 

Informácie o logistike tretích strán znamenajú informácie prijímané pri spĺňaní účelov logistiky tretích strán. 

Účely logistiky tretích strán znamená poskytnutie služieb logistiky tretích strán zasielajúcemu zákazníkovi 

UPS pre zásielky s logistikou tretích strán zo strany zákazníka v rámci výkonu svojho podnikania.  Účelmi 

logistiky tretích strán sa nerozumie predaj ani distribúcia technológie UPS tretím stranám. 

Zásielka s logistikou tretích strán znamená pre zákazníka služieb logistiky tretích strán UPS zásielky 

preukázané a podané (i) UPSI (A) zákazníkom v prospech zákazníka služieb s logistikou tretích strán UPS a (B) 

dodávateľom zákazníka služieb logistiky tretích strán UPS alebo zákazníkom zákazníka služieb s logistikou 

tretích strán UPS podľa pokynov zákazníka, v každom prípade podané UPSI v rámci účtov UPS priradených 

zákazníkom služieb s logistikou tretích strán UPS, a (ii) UPSI s úmyslom doručiť ich zákazníkovi v prospech 

zákazníka služieb s logistikou tretích strán UPS. 

 

Prepojené lokality znamenajú webové lokality tretích strán a zdroje prepojené pomocou lokátora URL, 

umiestnené na webové lokality spoločnosti UPS alebo technológiu UPS. 

Informácie poskytovateľa služieb  znamenajú informácie, ktoré ste dostali, ak konáte ako poskytovateľ 

služieb. 

Zákazník/Zákazníci služieb logistiky tretích strán UPS znamená zasielajúceho zákazníka UPS, ktorý prijíma 

služby logistiky 3L od zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


