
PODMÍNKY POUŽITÍ 

Datum účinnosti: 28. července 2022 

1. Úvod 

Tento web a jakoukoli mobilní aplikaci nebo jinou online službu („web“) 

provozuje společnost Brunswick Corporation. Tyto Podmínky použití 

(„Podmínky“) platí pro používání webu a jakoukoli další smlouvu nebo 

webové stránky, které tyto Podmínky začleňují odkazem. Termíny 

„Brunswick,“ „my,“ „nás“ a „náš“ znamenají na celém webu společnost 

Brunswick Corporation a její přidružené nebo dceřiné společnosti společně 

s jejich členy představenstva, vedoucími pracovníky, zaměstnanci, zástupci, 

nezávislými dodavateli a představiteli. Společnost Brunswick provozuje tento 

web, včetně všech informací, nástrojů, výrobků, zboží a služeb, které jsou 

prostřednictvím webu k dispozici pro jednotlivce a pouze pro nekomerční 

využití a v souladu s těmito Podmínkami (jednotlivě „vy“, „váš“ nebo 

„uživatel“ a společně „vy“ nebo „uživatelé“). Aby se předešlo pochybnostem, 

termín web (i) zahrnuje jakékoli webové stránky vlastněné či provozované 

společností Brunswick nebo její přidruženou či dceřinou společností, které tyto 

podmínky začleňují odkazem („web přidružené společnosti Brunswick“), a (ii) 

bude interpretován tak, že znamená tento web a jakýkoli jiný příslušný web 

přidružené společnosti Brunswick, na který vstupujete nebo který používáte. 

Podmínky nabývají účinnosti k výše uvedenému datu účinnosti. Přístup na náš 

Web nebo jeho používání znamená váš souhlas s těmito Podmínkami bez 

omezení nebo výhrad. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte na 

tento web vstupovat ani ho používat. Společnost Brunswick si vyhrazuje právo 

tyto podmínky a obsah webu měnit, včetně funkcí, dostupnosti nebo 

provozování webu, a to kdykoli a dle našeho vlastního uvážení, a to 

zveřejněním aktualizovaného nebo změněného obsahu webu. Všechny 

takovéto změny budou účinné okamžitě. Souhlasíte s tím, že se budete web 

sledovat, abyste si ověřili jakékoli případné změny, a že vaše další používání 

webu po zveřejnění jakýchkoli změn vyjadřuje vaše porozumění těmto 

změnám a souhlas s nimi. 

Na některé výrobky, služby nebo části webu, jako jsou záruky na konkrétní 

výrobek  či podmínky služeb, se mohou vztahovat další nebo jiné podmínky. 



Tyto podmínky budou zveřejněny u konkrétního výrobku nebo na webu 

souvisejícím s příslušnou nabídkou a budou pro daný výrobek, službu nebo 

funkci webu v případě rozporu s těmito podmínkami rozhodující. 

Web může obsahovat odkazy na zboží, služby nebo obsah, které nemáme pod 

kontrolou, včetně webových stránek, aplikací nebo produktů třetích stran, které 

jsou k dispozici ke koupi („obsah třetích stran“). Odkazy na obsah třetích stran 

poskytujeme pouze jako usnadnění. Společnost Brunswick není za obsah 

třetích stran odpovědná a odmítá s ohledem na něj veškerou odpovědnost.  

Poskytnutí odkazu nepředstavuje schválení nebo doporučení obsahu třetích 

stran společností Brunswick.  Použití obsahu třetích stran podléhá veškerým 

relevantním smluvním podmínkám zveřejněným nebo zpřístupněným na 

propojených webových stránkách či v aplikacích, a nikoli těmto Podmínkám.  

A konečně, některé výrobky společnosti Brunswick nabízejí k prodeji 

nezávislí prodejci nebo maloobchodní třetí strany a koupě každého takového 

výrobku se řídí smluvními podmínkami příslušné kupní smlouvy, smlouvy 

o pronájmu nebo o nákupu na splátky v maloobchodě, a nikoli těmito 

Podmínkami. 

2. Zásady ochrany osobních údajů 

Máme Zásady ochrany osobních údajů (www.brunswick.com/privacy-policy), 

které platí pro web. Obsahují důležité informace o způsobech, kterými 

shromažďujeme, používáme a sdílíme informace o vás. Byli bychom rádi, 

abyste si tyto Zásady přečetli, protože vysvětlují vaše volby týkající se ochrany 

vašich osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou považovány 

za součást těchto Podmínek. Aby se předešlo pochybnostem, jakákoli stížnost, 

spor, nárok či řízení týkající se našich Zásad ochrany osobních údajů 

s ohledem na to, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme či jinak 

používáme, bude vyřešena a rozhodnuta v souladu s těmito Podmínkami. 

3. Schopnost přijmout Podmínky použití 

Prohlašujete, že jste překročili věk zletilosti, můžete v rámci platných právních 

předpisů uzavírat právně závazné dohody a jste plně schopní a způsobilí 

uzavírat podmínky, ustanovení, povinnosti, prohlášení, vyjádření a záruky.  

Souhlasíte s tím, že se budete těmito Podmínkami řídit a budete je dodržovat. 
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4. Přesnost, úplnost a včasnost informací 

I když společnost Brunswick vynakládá komerčně přiměřené úsilí k zajištění 

toho, aby byly všechny informace na webu správné a včasné, nemůže zajistit 

přesnost, úplnost a včasnost informací na webu. Společnost Brunswick 

nepřebírá žádnou odpovědnost s ohledem na jakékoli nepřesné, neúplné nebo 

nevčasné informace obsažené na webu.   

Společnost Brunswick neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli výrobek nebo 

služba zobrazené nebo zmiňované na webu jsou v současné době k dispozici 

pro prodej nebo že se vyrábějí nebo že byly testovány pro komerční využití. 

Bez ohledu na jakékoli informace publikované na webu si společnost 

Brunswick vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit výrobu 

jakýchkoli výrobků či poskytování služeb, včetně modelů, dílů, příslušenství 

a dalších položek, nebo kdykoli změnit ceny či specifikace pro jakékoli 

budoucí prodeje bez jakýchkoli závazků či povinností vůči vám. Informace na 

webu neznamenají závaznou nabídku nákupu nebo prodeje jakýchkoli výrobků 

či služeb nebo zpřístupnění jakéhokoli výrobku či služby na vašem území. 

Společnost Brunswick rovněž neprohlašuje ani nezaručuje, že pracovní 

příležitosti uváděné nebo zmiňované na Webech jsou stále dostupné. 

Informace týkající se volného pracovního místa na Webu neznamená závaznou 

nabídku zaměstnání. 

5. Používání webu a standardy chování 

Web představuje cenné duševní vlastnictví společnosti Brunswick.  Souhlasíte 

s tím, že nebudete web nebo jeho obsah zneužívat a že nebudete provádět ani 

se nebudete pokoušet provádět nebo nebudete povzbuzovat druhé ani jim 

pomáhat, aby prováděli cokoli z následujícího: 

• narušovat běžný provoz a navigaci na webu nebo dostupnost webu pro 

jiné uživatele nebo tomu být na překážku; 

• obcházet jakákoli opatření, která používáme k omezení přístupu na web 

nebo ke konkrétnímu obsahu na něm; 

• vstupovat na web prostřednictvím jakéhokoli typu „robota“, „pavouka“, 

„scraperu“ nebo jiných automatizovaných prostředků, pokud vám to 

výslovně písemně nepovolíme; 



• poskytovat nebo používat falešné jméno, e-mailovou adresu nebo jiné 

kontaktní údaje, vydávat se za jakoukoli jinou fyzickou či právnickou 

osobu nebo jinak zkreslovat svou totožnost, příslušnost nebo původ 

materiálů, které přenášíte; 

• zobrazovat web nebo cokoli z jeho obsahu ve „snímku“ nebo jinak 

v souvislosti s jakýmkoli jiným obsahem nebo ochrannou známkou, 

případně jakýmkoli jiným způsobem, který by mohl připravit společnost 

Brunswick o tržby nebo falešně naznačovat vztah mezi námi a jakoukoli 

třetí stranou; 

• jakýmkoli způsobem komerčně využívat web nebo jeho obsah, včetně 

shromažďování nebo používání informací týkajících se nabídek našich 

výrobků, popisů, obrázků, cen a objemů prodeje, s výjimkou případů, 

které můžeme výslovně písemně povolit; 

• uchovávat jakékoli odkazy na web z jakýchkoli komerčních webových 

stránek kromě schválených webových stránek distributora výrobků 

Brunswick; 

• přenášet na web nebo jeho prostřednictvím jakékoli viry, spyware, 

adware nebo jiný škodlivý kód, sdělení v rámci politických kampaní, 

řetězové dopisy, hromadné maily nebo jakoukoli formu „spamu“; 

• rozebírat, dekompilovat nebo jinak provádět zpětnou analýzu jakéhokoli 

softwaru nebo jiných technologií používaných na webu nebo dostupných 

jeho prostřednictvím; 

• používat web k reklamě nebo propagaci jiného zboží nebo služeb kromě 

zboží nebo služeb společnosti Brunswick; 

• používat web pro přenos nebo shromažďování osobních údajů uživatelů; 

• používat web nebo jakýkoli jeho obsah k propagování nebo dožadování 

se něčeho jménem jakékoli jiné fyzické či právnické osoby nebo 

záležitosti ani k tomu, abyste nám jinak konkurovali nebo jednali 

nezákonně nebo ve zlém úmyslu vůči našim obchodním zájmům nebo 

dobré pověsti; 

• používat web za účelem vykořisťování, ublížení nebo pokusu 

vykořisťovat druhé nebo jim ublížit; 

• zapojovat se do jakéhokoli jiného chování, které někoho omezuje nebo 

mu brání v používání nebo užívání webu nebo které dle našeho zjištění 

může škodit společnosti Brunswick nebo uživatelům webu nebo je 

vystavovat odpovědnosti; nebo 



• používat web jakýmkoli způsobem, který porušuje jakékoli platné 

federální, státní, místní nebo mezinárodní zákony či předpisy (mimo jiné 

včetně jakýchkoli zákonů o vývozu dat nebo softwaru z a do Spojených 

států nebo jiných zemí). 

 

Pokud tento oddíl porušíte, můžeme ukončit vaše právo na přístup na web, 

přijmout jiná nápravná opatření a domáhat se jakékoli nápravy ze zákona 

povolené. Ukončení přístupu na web nebo jeho Používání vás nezprošťuje 

jakýkoli jiných práv nebo prostředků nápravy, na které může mít společnost 

Brunswick nárok ze zákona nebo na základě zvyklosti. 

6. Účty: 

Web vám může nabídnout možnost vytvořit si uživatelský účet pro přístup 

k určitým funkcím, jež jsou jeho prostřednictvím poskytovány („uživatelský 

účet“). V této části nazvané „Účty“ jsou stanoveny další podmínky, které se 

týkají uživatelských účtů. 

Můžete vytvořit a vést pouze jeden uživatelský účet pro web a nesmíte 

používat uživatelský účet nikoho jiného. Společnost Brunswick od vás 

vyžaduje určité informace, abyste si mohli uživatelský účet založit. Můžeme 

vás vyzvat k poskytnutí dalších volitelných informací. Když od vás v 

souvislosti s vytvořením uživatelského účtu požadujeme informace, musíte 

společnosti Brunswick poskytnout přesné a úplné informace. Musíte také 

aktualizovat svůj účet, když se poskytnuté informace změní. Účet můžete 

aktualizovat v části Účet na příslušném webu nebo prostřednictvím zprávy 

zaslané na adresu privacy@brunswick.com. Společnost Brunswick může 

používat informace, které nám poskytnete při vytváření uživatelského účtu, jak 

je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a dalších ustanoveních 

těchto podmínek. 

Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů pro ověření 

vašeho uživatelského účtu, jako je přihlašovací jméno a heslo. Nesmíte 

dovolit, aby váš uživatelský účet používal kromě vás někdo jiný. Nesete 

odpovědnost za všechny aktivity a transakce, které se uskuteční pod vaším 

uživatelským účtem. Pokud máte důvod domnívat se, že váš účet používá nebo 

k němu přistupuje jiná osoba, kontaktujte nás neprodleně na adrese 
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privacy@brunswick.com. Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo 

škody vyplývající z neautorizovaného použití vašeho uživatelského účtu. 

Dáváte nám právo používat kontaktní údaje, které nám poskytnete, k zasílání 

komunikace o našem webu a produktech. Souhlasíte s tím, že veškeré 

smlouvy, oznámení, prohlášení a další sdělení, která vám poskytneme 

elektronickou formou, včetně prostřednictvím publikování e-mailu, splňují 

právní požadavek na to, že tato musí být komunikace písemná. Můžete zrušit 

příjem marketingových e-mailů, které vám zasíláme, podle pokynů pro 

odhlášení, které vám poskytneme v těchto e-mailech. 

Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit přístup k vašemu uživatelskému účtu, 

bez upozornění a dle našeho výhradního uvážení z jakéhokoli důvodu či bez 

důvodu, mimo jiné včetně nečinnosti nebo zneužívání. Pokud bude přístup k 

vašemu uživatelskému účtu ukončen, můžete ztratit přístup k veškerým 

informacím uložením v souvislosti s tímto účtem a k jakýmkoli reklamním 

kreditům na účtu a k jakýmkoli jiným formám hodnoty, které mohou být s 

vaším uživatelským účtem spojené. Při ukončení platí tyto Podmínky i nadále 

na jakékoli další používání Webu, ke kterému jste oprávněni. 

Web nabízí různé mechanismy zakázání nebo odstranění vašeho uživatelského 

účtu. Z většiny našich webů se můžete přihlásit ke svému uživatelskému účtu 

a deaktivovat ho nebo odstranit prostřednictvím jeho nastavení. V některých 

případech může společnost Brunswick zachovat některé z přidružených 

informací účtu pro účely vykazování nebo regulatorní účely i poté, co byl účet 

odstraněn nebo deaktivován. 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste si u nás zřídili uživatelský účet a k 

tomuto účtu lze získat přístup prostřednictvím webu nebo mobilní aplikace 

(např. VesselView), odstraněním mobilní aplikace nedojde k odstranění 

uživatelského účtu. Pokud chcete svůj uživatelský účet, musíte navštívit web 

nebo nás kontaktovat na adrese privacy@brunswick.com. 

V případě, že budete chtít ukončit uživatelský účet klubu Owners’ Club, 

musíte navštívit jeho webové stránky a změnit své nastavení nebo nám zaslat 

e-mail na adresu privacy@brunswick.com a oznámit nám, že chcete svůj účet 

deaktivovat a/nebo že již nevlastníte loď spojenou s vaším uživatelským 

účtem. 
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7. Komunitní fóra a uživatelský obsah 

Web vám může nabídnout možnost odesílat komentáře nebo jinak přenášet či 

publikovat prostřednictvím webu materiály, včetně recenzí na výrobky, blogů, 

oddílů „Moje komunita“, klubů vlastníků a oficiálních účtů společnosti 

Brunswick na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Twitter (společně 

„komunitní fóra“). Informace, které nám poskytnete, kromě objednávek 

výrobků a osobních údajů, jsou v těchto Podmínkách uváděny jako 

„uživatelský obsah“. Tento oddíl 7, „Komunitní fóra a uživatelský obsah“, 

uvádí další podmínky, které platí pro uživatelský obsah. 

Nesete výhradní odpovědnost za jakýkoli uživatelský obsah, který na web 

odesíláte, včetně zákonnosti, spolehlivosti, vhodnosti, originality a toho, že 

držíte veškerá práva nezbytná pro zveřejnění jakéhokoli takového 

uživatelského obsahu. Máte zakázáno odesílat jakýkoli uživatelský obsah, 

který: (i) je nepravdivý, podvodný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, 

výhružný, narušuje práva na ochranu osobních údajů nebo na ochranu 

osobnosti v publikovaných materiálech, porušuje práva duševního vlastnictví, 

je urážlivý, nelegální nebo jinak závadný (ii) představuje trestný čin nebo 

k němu nabádá, porušuje práva jakékoli strany nebo jinak zakládá odpovědnost 

nebo porušuje jakékoli zákony nebo (iii) porušuje ustanovení oddílu 5 

„Používání webu a standardy chování“. Když odesíláte uživatelský obsah, 

prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám jej poskytnout, že neporušuje 

výše uvedené zákazy a že není nepřesný, nepravdivý nebo zavádějící. 

Když odesíláte uživatelský obsah, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že 

profilové údaje, které jste nám v souvislosti se svým uživatelským účtem 

poskytli (např. vaše uživatelské jméno), mohou být v rámci uživatelského 

obsahu zobrazeny. Udělujete nám nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou, 

trvalou, neodvolatelnou, plně převoditelnou a sublicencovatelnou licenci na 

používání, reprodukování, vytváření odvozených děl, šíření, předvádění, 

zobrazování a využívání jakýmkoli jiným způsobem uživatelského obsahu, 

včetně vašeho uživatelského jména, jakýmikoli nyní známými nebo 

v budoucnu vyvinutými prostředky a k jakémukoli účelu včetně vývoje, 

výroby a marketingu našich produktů a v reklamě. Souhlasíte s tím, že (1) nám 

uživatelský obsah není poskytován důvěrně; (2) neexistuje žádný důvěrný 

nebo svěřenecký poměr mezi vámi a námi a (3) neočekáváte, že budeme váš 



uživatelský obsah recenzovat, potvrzovat nebo vám za něj poskytneme 

odměnu. 

Aby nedošlo k nedorozumění, naší zásadou je v rámci obsahu nepřijímat 

kreativní nápady, návrhy výrobků, prototypy, obchodní plány nebo podobný 

materiál. Žádné takové materiály nám prosím neposkytujte. Pokud tak přesto 

učiníte, platí bezprostředně předcházející odstavec. 

Dále máme právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu dle 

našeho výhradního uvážení odstranit nebo odmítnout publikovat jakýkoli 

uživatelský obsah a přijmout s ohledem na uživatelský obsah jakákoli další 

taková opatření, která budeme požadovat dle našeho výhradního uvážení za 

nezbytná či vhodná, včetně toho, když se budeme domnívat, že tento 

uživatelský obsah porušuje tyto Podmínky, narušuje práva duševního 

vlastnictví či jiná práva jakékoli fyzické či právnické osoby, ohrožuje osobní 

bezpečnost uživatelů webu nebo veřejnosti nebo by mohl vést k odpovědnosti 

pro společnost Brunswick. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že máme právo 

odhalit vaši totožnost nebo další informace o vaší osobě jakékoli třetí straně, 

která tvrdí, že vámi publikovaný uživatelský obsah porušuje jejich práva, 

včetně jejich práv duševního vlastnictví či práva na ochranu osobních údajů, 

a podniknout odpovídající právní kroky, mimo jiné včetně postoupení 

orgánům činným v trestním řízení.  Máme absolutní právo ukončit nebo 

pozastavit váš přístup k celému tomuto webu nebo jakékoli jeho části 

z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně z důvodu jakéhokoli porušení těchto 

podmínek. Aniž by byla omezena platnost výše uvedeného, máme právo plně 

spolupracovat s jakýmikoli orgány činnými v trestním řízení nebo v případě 

soudního příkazu vyžadujícího nebo nařizujícího nám, abychom sdělili 

totožnost nebo další informace o komkoli, kdo na webu nebo jeho 

prostřednictvím zveřejňuje jakékoli materiály. TÍMTO ZPROŠŤUJETE 

SPOLEČNOST BRUNSWICK A JEJÍ SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI, 

DRŽITELE LICENCÍ A POSKYTOVATELE SLUŽEB ODPOVĚDNOSTI, 

UPOUŠTÍTE OD NÍ A ZPROŠŤUJETE JÍ JE ZA JAKÉKOLI KROKY 

PODNIKNUTÉ SPOLEČNOSTÍ BRUNSWICK NEBO KTEROUKOLI 

Z VÝŠE UVEDENÝCH STRAN V SOUVISLOSTI S VAŠÍM 

UŽIVATELSKÝM OBSAHEM NEBO PODNIKNUTÉ V DŮSLEDKU 

VYŠETŘOVÁNÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI BRUNSWICK A TĚCHTO 

STRAN NEBO ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. Nicméně 



nemůžeme převzít a nepřebíráme závazek, že budeme recenzovat materiály 

předtím, než budou publikovány na webu, a nemůžeme zajistit okamžité 

odstranění závadných materiálů poté, co byly zveřejněny. Obdobně 

nepřebíráme žádnou odpovědnost za podniknutí jakýchkoli kroků ve vztahu 

k uživatelskému obsahu, jejichž účinkem by mohlo být zmírnění škod s tímto 

souvisejících. Nemáme žádné povinnosti ani odpovědnost vůči komukoli za 

provádění či neprovádění činností popsaných v tomto oddíle.  

8. Nákupy a informace o financování 

Informace o financování. Web vám může nabízet možnost zadat osobní údaje 

a získat další podrobnosti o možnostech financování některých našich 

produktů. Informace o financování můžeme poskytovat my nebo další třetí 

strany a podléhají dalším podmínkám, případně včetně zásad a podmínek 

třetích stran. 

Pokud si budete chtít koupit výrobky popsané na webu, požádáme vás 

o poskytnutí určitých informací, jako je mimo jiné vaše doručovací adresa 

a informace o vaší kreditní nebo další platební údaje. Souhlasíte s tím, že 

všechny informace, které nám poskytnete, budou přesné, aktuální a úplné. 

Souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny poplatky vzniklé prostřednictvím vašeho 

uživatelského účtu a/nebo kreditní karty nebo jiného vám vystaveného 

platebního mechanismu, mimo jiné včetně veškerých platných daní 

a případných poplatků za dopravu, manipulaci a zpracování, které se k těmto 

nákupům a transakcím vztahují. Vaši kreditní kartu zatížíme v okamžiku 

koupě vaší položky. U objednávek na kreditní karty odesílaných na jiné místo, 

než je vaše fakturační adresa, může být zapotřebí další ověření. Všechny 

peněžní transakce na webu se uskutečňují v amerických dolarech (USD). 

Výrobky nebo služby si prostřednictvím webu smíte zakoupit pouze pro osobní 

použití, a nikoli pro další prodej. Dle svého výhradního uvážení můžeme 

odmítnout a/nebo zrušit jakoukoli objednávku, u níž se domníváme, že může 

vést k dalšímu prodeji od nás objednaných výrobků nebo služeb. Neslibujeme, 

že výrobky a služby popsané na webu jsou vhodné pro použití mimo Spojené 

státy. Přístup na tento web z území, kde je jeho obsah nezákonný, je zakázán. 

Je vaší povinností zjistit si a dodržovat všechny platné zákony a nařízení 

týkající se koupě, vlastnictví a používání jakéhokoli výrobku nebo služby 

objednaných přes web. 



Vyhrazujeme si právo dle svého výhradního uvážení odmítnout zpracovat či 

dokončit jakoukoli transakci a jakoukoli transakci zrušit. 

Pro zpracování plateb využívá web v současné době třetí strany. Naši 

zpracovatelé plateb, jež jsou třetími stranami, akceptují platby různými 

kreditními kartami, k nimž mohou mimo jiné patřit: Visa, MasterCard, 

American Express a Discover, jak je uvedeno na příslušné obrazovce platby. 

I když můžeme potvrdit příjem a zpracování objednávky e-mailem, nezakládá 

takové potvrzení přijetí vaší objednávky. Nemůžeme zaručit, že všechny 

položky uvedené v potvrzení objednávky budou v době její expedice na skladě. 

Vyhrazujeme si právo kdykoli před expedicí odmítnout nebo zrušit jakoukoli 

objednávku, celkově nebo částečně. Pokud tak učiníme, pokusíme se upozornit 

vás pomocí kontaktních údajů poskytnutých s objednávkou. Souhlasíte, že se 

nepokusíte překročit uvedené kvantitativní limity (s výjimkou případů, kdy to 

je konkrétně uvedeno), porušit podmínky jakékoli konkrétní nabídky nebo 

promoakce nebo zadávat prostřednictvím Webu objednávky, pokud jsme vás 

upozornili, že máte zákaz prostřednictvím Webu podávat objednávky. 

Popisy výrobků 

Snažíme se naše výrobky na webu popsat co nejpřesněji. Nezaručujeme však, 

že popisy výrobků či jiný obsah tohoto webu je přesný, úplný, spolehlivý, 

aktuální či bezchybný. Všechny funkce, obsah, specifikace, velikosti, modely 

a ceny výrobků a služeb popsaných nebo zobrazených na webu jsou 

podmíněny dostupností a mohou se kdykoli měnit tak, že výrobek odstraníme 

nebo na webu zveřejníme aktualizovaný popis výrobku. Určité hmotnosti, 

rozměry a podobné popisy mohou být přibližné a poskytujeme je pouze pro 

zjednodušení. Balení se může lišit od balení na obrázku.  Všechny výrobky 

a služby budou podléhat jakýmkoli podmínkám specifickým pro daný produkt 

zveřejněným na webu, včetně veškerých záruk na produkt, podmínek či 

omezení, která jsou zveřejněna u konkrétního produktu. 

Zásady pro přepravu 

Když na webu zadáte objednávku položky, bude tato položka odeslána na 

adresu, kterou označíte při placení objednávky jako „dodací adresa“.  Vaši 

objednávku se vynasnažíme odeslat co nejrychleji. Nicméně naše odhady 



přepravy nepředstavují záruku ani slib, že výrobek odejde konkrétní den nebo 

ho obdržíte do určité doby. Doba, za jakou výrobek dostanete, bude záviset na 

tom, jak dlouho nám bude trvat zpracování vaší objednávky, a na tom, jak 

dlouho trvá dopravci objednávku doručit, jakmile bude odeslána.  Za svou 

objednávku zaplatíte přepravní poplatky ve výši uvedené při placení 

objednávky. Zrychlenou přepravu lze zakoupit za dodatečné poplatky, které se 

vám zobrazí v okamžiku koupě. 

Poštovní služby v USA doručují do P.O. boxů, ale tímto způsobem může dojít 

ke zpoždění objednávky. Při dodávkách do P.O. boxů není k dispozici možnost 

dodání další pracovní den nebo den následující po dalším pracovním dni. 

Budeme vám zasílat e-maily s aktuálními informacemi o stavu vaší 

objednávky, jakmile budou k dispozici. U zásilek na Aljašku a na Havaj 

mohou platit dodatečné poplatky za přepravu. 

Dodávky na adresy mimo USA jsou dostupné omezeně a mohou pro ně platit 

další podmínky, poplatky a omezení. Tyto informace vám poskytneme při 

placení objednávky. Pokud budete mít jakékoli otázky nebo budete požadovat 

další informace o dodávkách na adresy mimo USA, kontaktujte nás prosím na 

základě údajů uvedených v oddíle „Kontaktní údaje“ níže. 

Pokud se v době mezi objednáním a zpracováním objednávky změní 

dostupnost výrobku, vaši objednávku zrušíme a pokusíme se vás informovat 

pomocí kontaktních údajů poskytnutých ve spojení s vaší objednávkou. Právní 

titul k výrobkům a riziko jejich ztráty nebo poškození na vás přechází po 

předání výrobků dopravci. Ponesete odpovědnost za uplatňování jakýchkoli 

nároků za poškozené nebo ztracené zásilky u dopravce.  

Slevové kódy, promoakce, loterie a soutěže 

Dle našeho výhradního uvážení můžeme čas od času nabídnout „slevové 

kódy“, „propagační kódy“, „promo kódy“ nebo „nabídkové kódy“ 

prostřednictvím celé řady reklamních aktivit a sdělení (dále společně 

označované jako „nabídkové kódy“), které lze uplatnit oproti koupi na webu. 

Tyto nabídkové kódy mohou podléhat určitým výjimkám či omezením námi 

určeným či sděleným. Při placení objednávky budou uznány pouze platné 

nabídkové kódy poskytnuté nebo propagované společností Brunswick. Každý 

nabídkový kód je nepřevoditelný a platný pro jedno použití na položku (nebo 



položky) dle našeho určení. Nabídkové kódy nelze slučovat a pro zákazníky 

platí omezení, že mohou použít jeden nabídkový kód na objednávku. U online 

nákupů se kód musí před placením objednávky zadat do pole „Uplatnit slevu“ 

nebo do pole pro kupón. Neneseme odpovědnost za ztracené, ukradené nebo 

poškozené kódy ani za neoprávněné použití kódů. Nabídkové kódy nelze 

vyměnit za hotovost ani hotovostní ekvivalent; nejsou povoleny žádné výměny 

ani dobropisy. Dolarová hodnota žádného nabídkového kódu nebude vrácena 

ani připsána zpět, pokud bude jakékoli nebo veškeré zboží vráceno. Pro každý 

nabídkový kód může platit datum skončení platnosti. Nabídkové kódy jsou 

neplatné, pokud jsou kopírovány, převáděny, prodávány, vyměňovány nebo 

mají prošlou platnost anebo tam, kde jsou zakázány. Žádosti, které nesplňují 

všechny požadavky na nabídkové kódy, nebudou uznány.  Promoakce nelze 

zkombinovat, pokud konkrétně neuvedeme jinak.  

Kromě nabídkových kódů může společnost Brunswick čas od času organizovat 

loterie a jiné soutěže a promoakce („loterie“). Vaše způsobilost k účasti, jakož 

i vaše účast v jakékoli takovéto loterii se budou řídit konkrétní sadou 

podmínek („pravidla loterie“), jež loterie upravují. Ty vám poskytneme ke 

kontrole v době podání přihlášky do loterie.  Účastí v loterii souhlasíte 

s příslušnými pravidly loterie.  Společnost Brunswick může rovněž nabízet 

loterie, které jsou pořádány či nabízeny společně s třetími stranami. Třetí 

strany mohou pro takovéto loterie stanovit další nebo odlišné podmínky. 

Příslušné podmínky budou zveřejněny při shromažďování informací pro vstup 

do loterie. V případě, že tyto podmínky nebudou v souladu s těmito 

podmínkami, budou pro příslušnou soutěž nebo loterii rozhodující tyto jiné 

podmínky. 

Vrácení výrobku. Zásady pro vracení výrobků jsou uvedeny na webu. 

Vyhrazujeme si právo odmítnout vrátit platbu nebo vystavit dobropis a právo 

nechat si vámi uhradit náklady na vrácení zásilky, pokud kterýkoli výrobek, 

který vracíte: (1) není způsobilý pro vrácení v souladu s platnými zásadami 

nebo podmínkami pro vracení výrobků nebo podmínkami jakékoli konkrétní 

nabídky či promoakce nebo (2) se zjistí, že k poškození došlo až po dodání, 

a to i v důsledku nesprávného používání z vaší strany. Právní titul k vráceným 

výrobkům přebíráme až poté, co dorazí a budou zpracovány v námi určeném 

místě pro vracení. 



Podmínky a zásady vracení zboží mohou být různé. Další podrobnosti ohledně 

zásad pro vracení výrobků naleznete na webu. Pokud se podmínky a zásady 

pro vracení výrobků vracení na webu liší od toho, co je uvedeno v těchto 

podmínkách, budou rozhodující konkrétní zveřejněné podmínky a zásady pro 

vracení. 

Dodávky našim maloobchodním zákazníkům. Možnosti dodávek a platné 

poplatky budou stanoveny při objednávání.  

9. Duševní vlastnictví 

Veškerý obsah na tomto Webu, včetně textu, návrhů, obrázků, ochranných 

známek, servisních značek, logotypů, ikon, obrázků, zvukových klipů, 

stažených souborů a softwaru, jakékoli duševní vlastnictví společnosti a výběr 

a ustanovení jakýchkoli těchto prvků, jsou výhradním majetkem společnosti 

Brunswick, jejích poskytovatelů obsahu a příslušných vlastníků ochranných 

známek a je chráněn zákony o autorských právech, ochranných známkách a 

dalšími platnými zákony. Kopírování, stahování nebo tisk obsahu Webu slouží 

pro vaše osobní a nekomerční využití a je podmíněn tím, že nezměníte ani 

neodstraníte oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiné 

vlastnické doložky v obsahu. Jakékoli jiné použití obsahu webu nebo obsahu 

z něj získaného, mimo jiné včetně úprav, šíření, přenosu, předvádění, vysílání, 

publikování, licencování, zpětné analýzy, převodu nebo prodeje nebo 

vytváření odvozených děl z jakéhokoli obsahu získaného z webu je výslovně 

zakázáno. Společnost Brunswick, její poskytovatelé obsahu a příslušní 

vlastníci ochranných známek mají plný a úplný titul k obsahu poskytovanému 

na webu včetně všech přidružených práv k duševnímu vlastnictví. Z žádné části 

Webu nelze vyvozovat jakékoli důsledky, překážku uplatnění žalobního 

nároku nebo žádnou licenci nebo právo na používání jakéhokoli obsahu včetně 

jakékoli ochranné známky, loga nebo servisní značky zobrazených na Webu, 

bez předchozího písemného svolení vlastníka, pokud zde není uvedeno jinak. 

Společnost Brunswick si vyhrazuje všechna práva, která na Webu a v jeho 

obsahu nejsou výslovně uvedena. 

Prostřednictvím Webu můžeme poskytnout práva na duševní vlastnictví 

prodejcům a jiným třetím stranám, s nimiž máme jiné dohody. Tyto materiály 

se v některých případech řídí samostatnými smlouvami nebo podmínkami, 



které mohou být zveřejněny na příslušném Webu nebo vyžadují samostatná 

ověření. 

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete (i) upravovat kopie 

jakýchkoli materiálů z našeho webu, (ii) používat jakékoli ilustrace, fotografie, 

video či audiosekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného 

textu, (iii) z kopií materiálů z tohoto webu vymazávat či pozměňovat jakákoli 

autorská práva, ochranné známky či jiná upozornění na vlastnická práva a (iv) 

vstupovat na jakékoli části tohoto webu nebo používat jakoukoli část webu 

nebo jakékoli služby nebo materiály, které jsou jeho prostřednictvím dostupné, 

ke komerčním účelům.  Pokud vytisknete, zkopírujete, upravíte, stáhnete nebo 

jinak použijete či poskytnete jakékoli jiné osobě přístup k jakékoli části webu 

a porušíte tím tyto Podmínky, vaše právo používat webové stránky okamžitě 

skončí a dle naší volby musíte vrátit nebo zlikvidovat veškeré kopie materiálů, 

které jste si pořídili. Není vám převáděno žádné právo, nárok nebo podíl na 

webu nebo jakémkoli obsahu na webu a všechna práva, která nejsou výslovně 

udělena, jsou vyhrazena společnosti Brunswick. Jakékoli používání webu, 

které není těmito Podmínkami výslovně povoleno, je jejich porušením a může 

porušovat zákony o autorském právu, ochranných známkách a jiné zákony. 

Název společnosti Brunswick, její logo a všechny související názvy, loga, 

názvy výrobků a služeb, návrhy a slogany jsou ochrannými známkami 

společnosti Brunswick nebo jejích přidružených společností či poskytovatelů 

licencí. Tyto známky nesmíte bez předchozího písemného svolení společnosti 

Brunswick používat. Všechny další názvy, loga, názvy výtobků a služeb, 

návrhy a slogany na tomto webu jsou ochrannými známkami jejich příslušných 

vlastníků. 

10. Oznámení v souvislosti se zákonem Digital Millennium Copyright Act 

Společnost Brunswick respektuje práva druhých na duševní vlastnictví 

a vyžaduje po vás to samé. Pokud se domníváte, že byl nějaký obsah na Webu 

zkopírován způsobem, který představuje porušení autorských práv na území 

Spojených států, zašlete prosím následující informace zástupci pro vymáhání 

zákona Digital Millennium Copyright Act Agent na adresu: 

Brunswick Corporation 



Brunswick Privacy Office 

Attn: Law Department/Copyright Agent 

26125 N. Riverwoods Blvd. 

Mettawa, IL 60045 

847-735-4002 

privacy@brunswick.com 

Oznámení je platné, pouze pokud splňuje VŠECHNY následující podmínky: 

1. fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby 

oprávněné jednat jménem vlastníka; 

2. identifikace práce chráněné autorskými právy, jejíž narušení bylo 

oznámeno; 

3. informace dostačující k vyhledání údajně narušujícího materiálu na 

Webu; 

4. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace 

umožňující společnosti Brunswick kontaktovat osobu, která oznámení 

odeslala; 

5. prohlášení, že se osoba, která oznámení odeslala, v dobré víře domnívá, 

že domnělé narušující používání není povoleno vlastníkem autorských 

práv, jeho zástupcem nebo ze zákona; a 

6. prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod pokutou za 

křivou přísahu, že je osoba podávající oznámení vlastníkem autorských 

práv nebo je jinak oprávněna jednat jménem vlastníka autorských práv. 

Společnost Brunswick nemá žádnou povinnost provést jakoukoli akci na 

základě oznámení porušení a má absolutní právo a uvážení odebrat z Webu 

jakékoli zbývající informace nebo materiály. 

11. Řešení sporů 

mailto:privacy@brunswick.com


Pokud máte se společností Brunswick nějaký spor nebo vůči ní uplatňujete 

nějaký nárok („nárok“) vznikající na základě webu, těchto Podmínek, 

jakéhokoli produktu získaného prostřednictvím webu nebo jakékoli 

komunikace mezi vámi a námi ohledně webu nebo s ním související a tento 

nárok není vyřešen na základě toho, že nás kontaktujete pomocí údajů 

uvedených v části „Kontaktní údaje“ těchto Podmínek, souhlasíme navzájem 

s tím, že takovéto spory vyřešíme prostřednictvím individuálního závazného 

arbitrážního řízení nebo jednotlivé žaloby u soudu pro drobné žaloby. Nejsou 

dovolena hromadná rozhodčí řízení a hromadné žaloby a váš nárok nesmí být 

sloučen s nárokem kterékoli další osoby. Tento oddíl 12 přetrvává i po 

ukončení vašeho používání Webu nebo jakéhokoli vašeho případného 

uživatelského účtu. 

Na základě tohoto oddílu 12 se vy i společnost Brunswick vzdáváte práva 

dostavit se k soudu a nechat nárok projednat soudcem nebo porotou, 

vyjma u soudu pro drobné žaloby. Ustanovení tohoto oddílu 12 představují 

písemnou dohodu mezi vámi a společností Brunswick předkládat nároky 

k rozhodnutí dle federálního zákona o rozhodčím řízení nebo je nechat vyřešit 

u soudu pro drobné žaloby. Jakékoli úpravy této smlouvy budou písemné a 

podepíšete je vy i společnost Brunswick. 

Než se zahájíte rozhodčí řízení nebo podáte ohledně svého nároku žalobu 

u soudu pro drobné žaloby, musíte nám nejprve zaslat písemné oznámení 

o svém nároku („oznámení“). Toto oznámení musí (1) být zasláno 

doporučenou poštou; (2) být adresováno na adresu Brunswick Corporation, 

Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045; (3) 

popisovat povahu vašeho nároku; a (4) specifikovat náhradu škody či jiný 

opravný prostředek, o nějž usilujete. Takové oznámení musíte poskytnout do 

jednoho roku od vzniku takového Nároku. Jinak se Nároku zříkáte. Pokud pak 

ani jedna ze stran nárok nevyřeší do 30 dní od našeho převzetí vašeho 

oznámení, můžeme zahájit arbitrážní řízení nebo podat žádost u soudu pro 

drobné nároky o vyřešení tohoto nároku. 

Jakékoli takové rozhodčí řízení bude provádět Americká arbitrážní asociace 

(American Arbitration Association – „AAA“) a bude vedeno před jediným 

rozhodcem v souladu s jejími pravidly, mimo jiné včetně jejích Pravidel 

rozhodčích řízení se spotřebiteli, která jsou k dispozici na stránkách 



https://www.adr.org. Případně můžete zavolat na číslo 800-778-7879. 

Rozhodce tyto Podmínky uplatní a bude se jimi řídit v souladu s platnými 

zákony a fakty a vydá odůvodněný rozhodnutí. Za okolností, za kterých platná 

pravidly a stanoví osobní slyšení, toto slyšení se na vaši žádost uskuteční v 

některé zemi v USA (nebo v obci) vašeho bydliště, případně jinak v Chicagu, 

Illinois. 

V případě jakéhokoli nároku, který nepřevyšuje 50 000 USD, uhradíme 

veškeré poplatky za podání a poplatky rozhodci, pokud rozhodce neshledá 

rozhodčí řízení neodůvodněným či vyvolaným z nepatřičných důvodů. Jestliže 

vám rozhodčí soudce přizná náhradu škody převyšující částku, než nabízela 

naše poslední písemná nabídka vypořádání před zahájením rozhodčího řízení, 

zaplatíme vám 1 000 USD nebo rozhodnutou cenu podle toho, co je vyšší. 

12. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI 

Definice stran zproštěných odpovědnosti. „Strany zproštěné odpovědnosti“ 

zahrnují společnost Brunswick a její přidružené a sesterské společnosti, 

vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce, partnery a poskytovatele licencí. 

JSTE VÝSLOVNĚ SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: (A) 

VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBU JE VÝLUČNĚ NA VAŠE RIZIKO A ŽE 

WEB A VÝROBKY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ 

A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“ A ŽE STRANY ZPROŠTĚNÉ 

ODPOVĚDNOSTI VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY 

JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ČI ODVOZENÉ, MIMO 

JINÉ VČETNĚ ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE VÝROBKŮ ČI SLUŽEB 

UVEDENÝCH NA WEBU, ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, 

VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV; (B) 

STRANY ZPROŠTĚNÉ ODPOVĚDNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU 

ZÁRUKU, ŽE (i) WEB BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, (ii) 

PROVOZ WEBU BUDE NEPŘERUŠOVANÝ, VČASNÝ, BEZPEČNÝ 

A BEZCHYBNÝ, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ LZE POUŽÍVÁNÍM 

WEBU ZÍSKAT, BUDOU PŘESNÉ ČI SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA 

JAKÝCHKOLI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB, KTERÉ JSOU NA WEBU 

K DISPOZICI, BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ NEBO ŽE (v) 

VEŠKERÉ CHYBY NA WEBU BUDOU OPRAVENY; A (C) PŘÍSTUP 

K VEŠKERÝM MATERIÁLŮM STAŽENÝM NEBO JINAK 

https://www.adr.org/


ZÍSKANÝM POUŽÍVÁNÍM WEBU JE NA VAŠEM VLASTNÍM 

ROZHODNUTÍ A NA VAŠE RIZIKO A PONESETE VÝHRADNÍ 

ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO 

POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ, 

KTERÉ BUDE DŮSLEDKEM POUŽITÍ JAKÝCHKOLI TĚCHTO 

MATERIÁLŮ. 

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

JSTE VÝSLOVNĚ SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE 

STRANY ZPROŠTĚNÉ ODPOVĚDNOSTI NEPONESOU VŮČI VÁM 

ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, 

ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ NÁHRADY ŠKODY, 

MIMO JINÉ VČETNĚ NÁHRADY ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU 

DOBRÉHO JMÉNA, MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ, DAT ČI JINÉ 

NEHMOTNÉ ZTRÁTY (I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST BRUNSWICK 

O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA), KTERÉ 

VYPLÝVAJÍ Z: (i) POUŽÍVÁNÍ WEBU NEBO NEMOŽNOSTI JEJ 

POUŽÍVAT; (ii) NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ 

A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHO, ŽE BYLO 

PROSTŘEDNICTVÍM WEBU NEBO V JEHO DŮSLEDKU ZÍSKÁNO 

JAKÉKOLI ZBOŽÍ, DATA, INFORMACE NEBO SLUŽBY ČI 

OBDRŽENY ZPRÁVY NEBO UZAVŘENY TRANSAKCE; (iii) 

NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠEMU UŽIVATELSKÉMU 

OBSAHU ČI JEHO POZMĚNĚNÍ; (iv) PROHLÁŠENÍ ČI CHOVÁNÍ 

JAKÉHOKOLI UŽIVATELE NEBO TŘETÍ STRANY NA WEBU; (v) 

VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA OBSAH NÁMI NA WEBU 

ZPŘÍSTUPNĚNÝ; NEBO (vi) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI 

TÝKAJÍCÍ SE WEBU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ 

VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ 

ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY. V 

SOULADU S TÍM SE VÁS NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH 

OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT.  V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE 

POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEPŘEVÝŠÍ MAXIMÁLNÍ 

ODPOVĚDNOST STRAN ZPROŠTĚNÝCH ODPOVĚDNOSTI 

VYPLÝVAJÍCÍ Z WEBU NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM NEBO 

S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM OBSAHU BEZ OHLEDU NA ŽALOBNÍ 



DŮVOD (AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO 

DELIKTU, PORUŠENÍ ZÁRUKY ČI JINÝ) 10 USD.  MAXIMÁLNÍ 

ODPOVĚDNOST STRAN ZPROŠTĚNÝCH ODPOVĚDNOSTI 

S OHLEDEM NA JAKÝKOLI NÁROK SOUVISEJÍCÍ S VÝROBKEM 

BUDE TAKOVÁ, ABY BYLA DODRŽENA ZÁRUKA NA VÝROBEK 

ZVEŘEJNĚNÁ NA WEBU V OKAMŽIKU KOUPĚ. 

14. Odškodnění 

Souhlasíte s tím, že společnost Brunswick a její sesterské společnosti a jejich 

vedoucí pracovníky, členy představenstva, zaměstnance, smluvní partnery, 

zástupce, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele 

a dodavatele odškodníte, budete je bránit a zbavíte je odpovědnosti za veškeré 

ztráty, závazky, výdaje, náhrady škod a náklady, včetně přiměřených poplatků 

právním zástupcům a soudních nákladů, které vznikají nebo vyplývají 

z vašeho uživatelského obsahu nebo na základě vašeho používání webu, které 

porušuje tyto Podmínky. Dále, pokud způsobíte jakékoli technické narušení 

webu nebo systémů přenášejících web nebo přenesete na web jakýkoli virus 

nebo škodlivý kód, souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za veškeré 

ztráty, závazky, výdaje, náhrady škody a náklady, včetně přiměřených 

poplatků právním zástupcům a soudních nákladů vzniklých společnosti 

Brunswick v souvislosti s takovýmto jednáním. Společnost Brunswick si 

vyhrazuje právo na své vlastní náklady uplatnit exkluzivní obranu a kontrolu 

jakékoli záležitosti, která jinak podléhá odškodnění, v kterémžto případě 

souhlasíte, že budete se společností Brunswick při obraně takové záležitosti 

spolupracovat. 

16. Jurisdikce; anglický jazyk 

Web je řízen společností Brunswick z jejích kanceláří umístěných ve 

Spojených státech amerických. Tyto Podmínky a používání webu se řídí 

zákony státu Illinois. V případě, že na web přistupuje někdo z místa mimo 

USA, činí tak na své výhradní riziko a uvážení s vědomím, že zákony platné v 

zahraničí pro web nemusí platit. Originální a rozhodující verzí těchto 

Podmínek bude verze používající anglický jazyk. Všechny překlady těchto 

Podmínek do jiných jazyků budou pouze pro zjednodušení a nebudou 

rozhodující pro význam nebo použití těchto Podmínek. Všechna oznámení 

a jiná sdělení vyžadovaná či povolená těmito podmínkami musí být 



v angličtině a interpretace a použití takovýchto oznámení a jiných sdělení bude 

založena výlučně na jejich anglické jazykové verzi. 

17. Úplná dohoda 

Tyto Podmínky spolu s veškerými publikovanými zásadami nebo provozními 

pravidly představují úplnou dohodu společnosti Brunswick a uživatelů 

a nahrazují veškerou dřívější nebo současnou komunikaci a návrhy, ať již 

písemné nebo ústní, mezi stranami s ohledem na web. 

18. Oddělitelnost 

Pokud je jakékoli ustanovení těchto Podmínek nezákonné, neplatné nebo 

nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstávají plně platná. 

19. Kontaktní údaje 

Dotazy nebo připomínky týkající se těchto Podmínek či webu lze na nás 

směřovat následovně. V případě, že budete vy nebo vaši zaměstnanci či 

zástupci volat společnosti Brunswick, berete tímto na vědomí a souhlasíte 

s tím, že tato telefonická komunikace může být monitorována a nahrávána za 

účelem zajištění kvality služeb a vytvoření přesného záznamu telefonické 

komunikace a že obsah telefonické komunikace může být zpřístupněn třetím 

stranám a není považován za důvěrné informace. 

• e-mail: privacy@brunswick.com 

• telefon: (847) 735-4002 nebo 855-283-1103 

• pošta: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 26125 N. 

Riverwoods Blvd., Suite 500, Mettawa, IL 60045 

Děkujeme vám, že jste navštívili naše webové stránky. 
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