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13ŽÁDOST O AKTIVACI WEBU PRO SPECIÁLNÍ FUNKCE 

(„WEB SPECIAL CODE“)

Vážená společnosti TEXA S.p.A.

žádám Vás tímto o umožnění přístupu ke speciálním chráněným funkcím programování, konfigurace, na-
stavení, zhasnutí kontrolek (dále jen „SPECIÁLNÍ FUNKCE“), které jsou součástí software diagnostického 
přístroje TEXA, který jsem si zakoupil. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s níže uvedenými ZÁKLADNÍMI 
PRAVIDLY a že je plně akceptuji. Zavazuji se, že budu využívat SPECIÁLNÍ FUNKCE, které mi budou 
aktivovány, v souladu s pokyny uvedenými v předmětných pravidlech.

SPOLEČNOST A JEJÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (NÁSLEDNĚ „ŽADATEL“)

OBCHODNÍ NÁZEV

SÍDLO (ULICE)

SÍDLO (MĚSTO) PSČ

JMÉNO/PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

TRVALÝ POBYT (ULICE)

TRVALÝ POBYT (MĚSTO) PSČ

IDENTIFIKACE DIAGNOSTICKÉHO PŘÍSTROJE (NÁSLEDNĚ „PŘÍSTROJ“)

TYP PŘÍSTROJE

VÝROBNÍ ČÍSLO 

OBLAST POUŽITÍ OSOBNÍ VOZY NÁKLADNÍ VOZY MOTOCYKLY ZEM. STROJE LODĚ

DATUM, RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE DATUM, RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE PRO POTVRZENÍ 
SPRÁVNOSTI UVEDENÝCH ÚDAJŮ

Originál tohoto dokumentu je třeba zaslat bez odkladu poštou na adresu
TEXA S.p.A. - Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso (TV) - ITALY



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 
1 - PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
ŽADATEL o „WEB SPECIAL CODE“ prohlašuje na vlastní odpovědnost, že:
a) je seznámen se skutečností, že samodiagnostické programy, které se nacházejí v PŘÍSTROJI, mohou umožňovat použití specifických funkcí programování, konfigurace, nastavení, 

vypnutí kontrolek hlášení poruch, které se mohou týkat systémů pro elektronickou kontrolu: motoru, komfortu, bezpečnosti a podpory při řízení zkoušeného vozidla (následně označené 
jako „FUNKCE SAMODIAGNOSTIKY“), a že tyto FUNKCE SAMODIAGNOSTIKY mohou ovlivňovat a měnit chování součástí vozidla vystavených elektronickému řízení;

b) je seznámen se skutečností, že pro použití uvedených FUNKCÍ SAMODIAGNOSTIKY musí důsledně dodržovat všechny pokyny, postupnosti a fáze uvedené v PROGRAMECH a v 
návodu k použití PŘÍSTROJE; 

c) je seznámen se skutečností, že tyto FUNKCE SAMODIAGNOSTIKY vyžadují k jejich spuštění opětovné potvrzení ze strany uživatele PŘÍSTROJE.   Toto opětovné potvrzení vylučuje 
náhodnou aktivaci a stanovuje výslovný souhlas uživatele s pokračováním v použití zvolené specifické FUNKCE SAMODIAGNOSTIKY;  

d) je seznámen se skutečností, že v případě operací výměny nebo zásahu do elektronických systémů, které vyžadují/umožňují použití FUNKCÍ SAMODIAGNOSTIKY musí být tyto operace 
prováděny výhradně:

1. po přečtení konfigurace v původní řídicí jednotce, která má být nahrazena; 
2. po bezpečné identifikaci a srovnání typu řídicí jednotky vozidla se zvolenou;
3. po získání případných vyhrazených údajů, které vlastní majitel vozidla, a které jsou potřebné pro speciální operace; 
e) je seznámen se skutečností, že v případě vážně poškozených řídicích jednotek (ze kterých není možné získat výše uvedené konfigurační údaje), ztráty údajů majitelem vozidla nebo ve 

všeobecnosti nejistoty identifikace řídicí jednotky a její shody s řídicí jednotkou, kterou nabízejí PROGRAMY, je vhodné, aby operace, které vyžadují použití FUNKCÍ SAMODIAGNO-
STIKY, byly provedeny výhradně střediskem autorizovaným pro zásah na specifické značce vozidla. Pouze v autorizovaných střediscích je vskutku možné zpětně zjistit nebo znovu získat 
přesným a bezpečným způsobem informace a údaje potřebné k správnému provedení výše uvedených operací.   

f) přijímá jakoukoli odpovědnost za použití FUNKCÍ SAMODIAGNOSTIKY;
g) je seznámen se skutečností, že některé FUNKCE SAMODIAGNOSTIKY, které jsou přítomné v PŘÍSTROJÍCH a v PROGRAMECH dodaných firmou TEXA S.p.A., jsou chráněny 

bezpečnostním zablokováním. Tyto funkce jsou zadefinovány jako SPECIÁLNÍ FUNKCE a pro jejich použití program vyžaduje aktivaci a zapnutí SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ prostřednictvím 
kódu nazvaného „WEB SPECIAL CODE“, který poskytne firma TEXA S.p.A. po podpisu tohoto dokumentu.

2 - VYDÁNÍ
„WEB SPECIAL CODE“ poskytne firma TEXA S.p.A. v souladu s jejím vlastním a nenapadnutelným rozhodnutím ŽADATELI na základě specifické žádosti prezentované prostřednictvím 
tohoto dokumentu, náležitě podepsaného a odeslaného do firmy TEXA S.p.A. S aktivací SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ firma TEXA S.p.A. oznamuje ŽADATELI přijetí jeho žádosti.
3 - POUŽITÍ
„WEB SPECIAL CODE“ opravňuje žadatele k použití SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ PROGRAMŮ.  ŽADATEL je odpovědný za jejich použití a osvobozuje firmu TEXA S.p.A. od jakékoli žádosti 
o náhradu škod způsobených následkem použití SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ. Konkrétně ŽADATEL nebo subjekty, které působí pod jeho zodpovědností, bez jakéhokoli ovlivnění nařízení čl. 1 
písm. e), budou moci samostatně, aniž by se obracely na autorizovaná střediska, provádět kopírování dat řídicích jednotek pouze tehdy, když disponují potřebnými technickými předpisy pro 
předmětnou značkou vozidla, následně po účasti na specifických školeních, přičemž stále platí, že firma TEXA S.p.A. nebude moci být v žádném případě považována za odpovědnou za 
škody způsobené chybně nebo nedbale provedeným kopírováním. PŘÍSTROJ aktivovaný pro SPECIÁLNÍ FUNKCE musí být použitý pouze žadatelem nebo subjekty, které působí v rámci 
jeho odpovědnosti. Použití SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ následně po zaslání WEB SPECIAL CODE představuje výslovné přijetí podmínek těchto pravidel. 
4 - ZMĚNA PODMÍNEK
TEXA S.p.A. si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel bez předešlého upozornění. Komunikace související se změnou legislativy, která upravuje tyto pravidla, budou moci být provedeny 
firmou TEXA S.p.A. prostřednictvím jednoduchého písemného oznámení, ale také e-mailem, a vstoupí do platnosti počínaje datem uvedeným v tomto oznámení. 
5 - BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ŽADATEL je odpovědný za uschování přístroje, pro který byl žádán a poskytnut „WEB SPECIAL CODE“ s oprávnění pro SPECIÁLNÍ FUNKCE. Žadatel je povinen zrealizovat veškerá 
náležitá opatření pro uschování PŘÍSTROJE aktivovaného prostřednictvím „WEB SPECIAL CODE“. Ztrátu nebo odcizení musí ŽADATEL okamžitě oznámit firmě TEXA S.p.A.
6 - DALŠÍ POVINNOSTI ŽADATELE
ŽADATEL přijímá povinnosti vyplývající z těchto pravidel pro něj, pro vlastní společnost, pro vlastní spolupracovníky a pro vlastní zaměstnance. ŽADATEL se zavazuje provést opětovnou 
aktivaci zablokování SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ za účelem zabránění jejich použití v případě postoupení přístroje z jakýchkoli důvodů jiným osobám (např. při jeho prodeji). ŽADATEL je povi-
nen oznámit firmě TEXA S.p.A. případné ukončení činnosti své firmy nebo její postoupení třetím osobám, jakož i zahájení postupu pro vyhlášení konkurzu, který se jej týká. 
7 - ODPOVĚDNOST 
Při zachování platností výše uvedených článků je ŽADATEL odpovědný výhradním způsobem za použití FUNKCÍ SAMODIAGNOSTIKY, SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ a za použití jakéhokoli 
přístroje a jakéhokoli  softwarového programu prodaného firmou TEXA S.p.A. a vlastními Autorizovanými Prodejci a zakoupeného ŽADATELEM. ŽADATEL se zavazuje nahradit škody a 
zbavit firmu TEXA S.p.A. a vlastní Autorizované Prodejce jakékoli odpovědnosti a škod vyplývajících z nevhodného a nedbalého použití, které není ve shodě se všemi pokyny, posloup-
nostmi a fázemi v programech a v návodě k použití přístrojů prodaných firmou TEXA S.p.A. a vlastními Autorizovanými Prodejci a zakoupených ŽADATELEM.
8 - APLIKOVATELNÝ ZÁKON A KOMPETENTNÍ SOUD
Tato pravidla se řídí italskými zákony a soudem kompetentním pro rozhodování o případných sporech bude výhradně soud v Trevisu.

                        RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE

          _____________________________________

Ve smyslu čl. 1341 občanského řádu jsou schválené následující články:  
1 – PROHLÁŠENÍ ŽADATELE; 2 – VYDÁNÍ; 3 – POUŽITÍ; 4 – ZMĚNA PODMÍNEK; 5 – BEZPEČNOSTNÍ POKYNY; 6 – DALŠÍ POVINNOSTI ŽADATELE; 7 – ODPOVĚDNOST; 8 – 
APLIKOVATELNÝ ZÁKON A KOMPETENTNÍ SOUD

                        RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE

          _____________________________________

OZNÁMENÍ O ZPRÁVĚ S OSOBNÍMI ÚDAJI VE SMYSLU Vl. vyhl. 196/2003.
Ve smyslu čl. 13 Vl. Vyhl. 196/2003 Vás informujeme, že Vaše osobní údaje budou spravovány firmou TEXA S.p.A., z pozice správce, a PRODEJCEM z pozice osoby pověřené správou, v 
papírové, počítačové a telematické podobě, pro následující účely: 

a) Pro smluvní a zákonné potřeby;
b) Pro analýzu trhu, marketingovou činnosti, statickou činnost a pro účinnější obchodní správu:
c) Odesílání reklamních a akčních materiálů o budoucích obchodních iniciativách a oznámení o nových výrobcích, službách a nabídkách, také třetích stran, stále souvisejících s auto-
mobilovým oborem a s přepravou, elektronickou poštou nebo SMS.

Vzhledem k účelům uvedeným v bodě a) upřesňujeme, že pověření pro správu Vašich údajů musí být uděleno podle zákona, a případné odmítnutí bude mít za následek znemožnění re-
alizace této smlouvy; zatímco ohledně účelů uvedených v bodě b) a c) je pověření fakultativní, a proto Vás žádáme pro body b) a c) o specifický souhlas pro správu pro účely, které jsou v 
nich uvedené, s upřesněním, že případné odmítnutí souhlasu nebude mít žádný vliv na předmětnou činnost této smlouvy. Při zachování povinnosti realizace komunikací a šíření v souladu 
s povinnostmi, které vyplývají ze zákona a z této smlouvy, budou moci být předmětné údaje oznámeny v Itálii v souladu s výše uvedenými účely následujícím externím subjektům: kreditním 
institucím a dalším finančním prostředníkům pro plnění související s obchodním vztahem (např. platby), podnikatelům a poradcům a společnostem poskytujícím služby, advokátským 
kancelářím a společnostem pro vymáhání dluhů a subjektem které se zabývají obchodní a reklamní činností pro účely marketingu, včetně odesílání ilustračních materiálů vztahujících se 
na prodávané služby a výrobky. Budete mít právo aplikovat Vaše práva ve smyslu čl. 7 Vl. vyhl. 196/2003 odesláním příslušné žádosti na následující e-mailovou adresu: privacy@texa.com. 
Správcem údajů je firma Texa S.p.A., Via 1 maggio 9, Monastier di Treviso (TV).
ŽADATEL po přečtení výše uvedeného oznámení uděluje svůj souhlas a autorizaci pro použití jeho osobních údajů firmou TEXA S.p.A. a PRODEJCEM pro účely uvedené v bodě b) a c) za 
účelem jejich oznámení následujícím externím subjektům:  kreditním institucím a dalším finančním prostředníkům, pro plnění související s obchodním vztahem (např. platby), podnikatelům 
a poradcům, a společnostem poskytujícím služby, advokátským kancelářím a společnostem pro vymáhání dluhů a subjektům které se zabývají obchodní a reklamní činností pro účely 
marketingu, včetně odesílání ilustračních materiálů vztahujících se na prodávané služby a výrobky.
 

                        RAZÍTKO A PODPIS ŽADATELE

          _____________________________________
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