
Společné všeobecné podmínky, pro program Learning Lodge Navigator   

http://www.VTechuk.com/Customer-Support/LodgeNavigatorPrivacyStalement ) tato ustanovení 

upřesňují podmínky, za kterých vám  VTech Electronics Europe PLC ( společnost registrovaná pod 

číslem 021782431 Napier soud . Abingdon Science Park , Abingdon , Oxfordshire , 0x14 3YT ("VTech") 

nabízí možnost zaregistrovat si účet ( dále " účet Registrace ") prostřednictvím Learning Lodge 

Navigátoru.  Prosím, přečtěte si pozorně podmínky týkající se Lerning Lodge Navigátoru . 

1 . Podmínky registrace 

1.1  Registrace je k dispozici pro jednotlivce ve věku 18 let a starší, pokud jste mladší 18 let, měli 

byste si přečíst podmínky se svým rodičem / opatrovníkem, abyste se ujistili, že vy i váš rodič / 

opatrovník jste pochopili Smluvní podmínky. Tyto Podmínky vytváří dohodu mezi VTech a vámi nebo 

mezi VTech a rodičem / opatrovníkem jakéhokoli nezletilého dítěte, které provede registraci. 

1.2 Přijmout podmínky a zaregistrovat si účet provedete kliknutím na tlačítko "I Accept“ (česky-

souhlasím),  pokud nechcete přijmout všechny podmínky, nemůžete se zaregistrovat. V tom případě 

laskavě, klikněte na tlačítko " I Do Not Accept " (česky-nesouhlasím). Pokud kliknete na tlačítko "I Do 

Not Accept " ,proces registrace účtu bude ukončen a nebudete moci používat Learning Lodge 

Navigator . 

1.3 VTech může revidovat podmínky, a to bez předchozího upozornění. Revidovaná Podmínky 

nabývají účinnosti okamžitě, jakmile jsou zveřejněny a zpřístupněny v Lerning Lodge Navigator . Máte 

odpovědnost za pravidelné zjišťování aktualizací zveřejněné v Lerning Lodge Navigator získávat tak 

včasné informace o změnách . 

2 . Účet Registrace 

2.1 VTech vyžaduje, abyste si zaregistrovali účet, a s tím poskytli požadované informace, v návaznosti 

na registrační procedury, tak jak je uvedeno Lerning Lodge Navigator  pro Kidizoom Connect. 

2.2 Nesmíte si vybrat uživatelské jméno, které porušuje práva jakékoli třetí strany. Nevydáváte se za 

zaměstnance  VTech nebo jiného uživatelé záměrně matoucí identitu. Nepoužijete jméno, které je 

urážlivé, rasistické, obscénní, urážlivé, nezákonný nebo jinak nevhodné, případně je proti příslušným 

zákonům a předpisy. VTech si vyhrazuje právo provést takové posouzení podle vlastního uvážení, a to 

i tím, že změní uživatelské jméno, a to z jakéhokoli důvodu nebo přijme jiné vhodné opatření. 

2.3 Souhlasíte s tím, že jste zodpovědný za zachování důvěrnosti hesla nebo jiných identifikátorů 

účtů, které si zvolíte a všech aktivit. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně informovat VTech o 

neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu. S výhradou oddílu 3 (Omezení odpovědnosti) , 

nebude VTech odpovědná za jakoukoliv ztrátu nebo poškození jakéhokoliv druhu, které vám vznikly v 

důsledku nebo v souvislosti s nedodržením podmínek VTech. 

3 . Omezení odpovědnosti 

Výslovně a vědomě souhlasíte, že v rozsahu povoleném zákonem VTech nenese odpovědnost za 

jakékoli nepřímé, náhodné , zvláštní, následné nebo exemplární škody včetně, vyloučení  náhrady 

škody za ušlý zisk, příjmy, nebo goodwill vyplývající z Registrace. 



Přijaté podmínky vylučují odpovědnost VTech za smrt nebo zranění osob, vyplývající z jeho 

nedbalosti. 

4 . Ustanovení 

Jste si vědomi, že jste svým souhlasem s Podmínkami uzavřeli licenční smlouvu mezi vámi a VTech . 

Dohodu s VTech můžete ukončit kdykoliv. Pokud nesplníte některou z podmínek, může VTech na 

základě vlastního uvážení a bez předchozího upozornění vypovědět smlouvu mezi VTech a vámi . 

VTech nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za ukončení smlouvy. 

 

5. Klausule 

Pokud se změní Podmínky z jakéhokoli důvodu, nemá to vliv na zákonnost a vymahatelnost tohoto 

ustanovení v jakémkoli dalším směru a zbývající ustanovení těchto podmínek nesmí být v žádném 

případě porušeny. 

6 . Vzdání se práva 

Neschopnost VTech vykonávat nebo vymáhat jakékoliv právo či ustanovení  na základě těchto 

Podmínek, nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení. 

7 . Volba práva a soudu a Souhlas se elektronických komunikací 

Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy USA. Veškeré spory vyplývající 

nebo týkající se Podmínek nebo vašeho přístupu nebo používání Learning Lodge Navigator budou 

podléhat výlučné příslušnosti soudů USA. 

8 . Prohlášení o ochraně soukromí 

VTech se zavazuje chránit soukromí uživatelů z Learning Lodge Navigator a software zpřístupněný v 

něm. Informace o tom, jak jsou informace shromažďovány, používány nebo zveřejňovány VTech v 

souvislosti s vaším používáním této Learning Lodge Navigator a dalších softwarových aplikací 

Learning Lodge Navigator, vyhledejte v našem prohlášení o ochraně soukromí ( http://www.VTechuk 

com / Zákaznická podpora / LodgeNavigatorPrivacyStatement ). 

 Tyto podmínky nemají vliv na vaše zákonná práva (v případě potřeby  jako spotřebitele. Viz. v návodu 

- Reklamace a dotazy 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této smlouvy nebo pokud si přejete kontaktovat VTech z 

jakéhokoli důvodu, obraťte se na vtech@vtechcz.cz 


