Splošni pogoji uporabe aplikacije renault R&Go

Ta dokument ureja splošne pogoje uporabe (v nadaljevanju splošni pogoji) aplikacije R&Go
družbe RENAULT s.a.s. (v nadaljevanju RENAULT).

1. DEFINICIJE
V okviru teh splošnih pogojev uporabe:
„Aplikacija“ označuje programsko opremo in vsebino aplikacije R & GO, last družbe RENAULT ali drugih
ponudnikov, pri čemer so pogoji za dostop do nje določeni v teh splošnih pogojih uporabe;
„Splošni pogoji“ označujejo pričujoče splošne pogoje uporabe, ki so na voljo tudi na spletni strani
www.renault.si;
„Funkcije“ označujejo razpoložljive vsebine s posameznih uporabniških področij;
„Uporabniška področja“ označujejo kategorije aplikacije, ki so kupcu na voljo pod pogoji, določenimi v
splošnih pogojih. Aplikacija R & GO vključuje naslednja uporabniška področja: telefon, multimedijske
vsebine, vozilo in navigacijo;
„Vozilo“ označuje vsa vozila znamke RENAULT z avtoradiem Connect R & GO, v katerih je aplikacija na
voljo in je z njimi združljiva.

2 – SPREJETJE POGOJEV IN DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI
Kupec izjavlja, da se je pred prvo uporabo aplikacije seznanil s splošnimi pogoji in jih sprejema brez
zadržkov, zlasti določbe iz teh pogojev.
Ti splošni pogoji začnejo veljati, ko kupec splošne pogoje sprejme.

3 ‐ OPIS R & GO
Aplikacija R & GO zajema naslednja uporabniška področja:
 Telefon
 Multimedijske vsebine
 Vozilo
 Navigacija
Kupec se zaveda dejstva, da ima RENAULT po lastni presoji pravico spremeniti vsebino teh področij.

4. PRENOS, AKTIVACIJA IN POSKUSNO OBDOBJE

Prenos
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Kupec lahko aplikacijo R & GO brezplačno prenese na telefon ali tablični računalnik prek spletne
trgovine (na primer: Apple App Store ali Google Play). Vendar lahko po 30 dneh brezplačnega
poskusnega obdobja nekatere funkcije postanejo plačljive za določene modele vozil, skladno z
veljavno prodajno ponudbo, opisano v prodajnih dokumentih, ki jih kupec prejme ob nakupu.
Aktivacija
 Kupec lahko aplikacijo R & GO aktivira po prenosu aplikacije na pametni telefon ali tablični
računalnik. Aktivira se prek povezave Bluetooth med pametnim telefonom ali tabličnim
računalnikom, kamor je kupec namestil aplikacijo, in vozilom. Po aktivaciji lahko kupec začne
uporabljati funkcije (razen navigacije Copilot®, ki je na voljo le, če je kupec prenesel tudi
zemljevide).
 Če je v skladu s ponudbo, veljavno v času nakupa vozila, v ponudbo skupaj z radiem vključena
aplikacija R & GO, so vse funkcije brezplačne in bodo brezplačne tudi v prihodnje ter delujejo,
ko je pametni telefon ali tablični računalnik povezan z radiem, ki je združljiv z aplikacijo R &
GO.
Poskusno obdobje
 Če v skladu s ponudbo, veljavno v času nakupa vozila, aplikacija R & GO ni vključena v ponudbo
skupaj z radiem, bodo vse funkcije na voljo brezplačno za poskusno obdobje 30 koledarskih
dni. Če želi kupec nekatere funkcije (na primer: Navigacija Copilot® in Webradios) uporabljati
tudi po koncu tega obdobja, mora prek aplikacije plačati podaljšanje svoje licence.
Brezplačno poskusno obdobje se začne po prenosu zemljevidov, ko se aplikacija poveže z
radiem, združljivim z R & GO, in kupec potrdi začetek poskusnega obdobja. Ko se potrdi datum
začetka veljavnosti poskusnega obdobja, ga več ni mogoče spremeniti.
 Poskusnega obdobja 30 koledarskih dni ni mogoče podaljšati ali začasno prekiniti.
 Poskusno obdobje je na vsakem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku na voljo le
enkrat.

Razpoložljivost funkcij
Razpoložljivost različnih funkcij se lahko spreminja:
 glede na to, ali je na voljo povezava z združljivim radiem;
 glede na model vozila, s katerim je povezana aplikacija R & GO;
 glede na to, ali sta bila opravljena aktivacija ali nakup aplikacije R & GO;
 glede na pogoje dostopa do interneta;
 glede na uporabljene pametne telefone ali tablične računalnike (skladno z 8.
členom).

5. CENA IN NAČINI PLAČILA

Prenos aplikacije R & GO je brezplačen.
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Licenca za uporabo po koncu 30 dni poskusnega obdobja, dodatni zemljevidi in funkcija
ActiveTraffic™ so plačljive storitve, katerih cene se ob nakupu prikažejo v aplikaciji R & GO. Cene
se lahko razlikujejo glede na državo nakupa.
Nakup se opravi z aplikacijo prek spletne trgovine (odvisno od telefona in sistema, ki ga kupec
uporablja), kjer kupec plačilo nakaže na račun spletne trgovine po lastni izbiri, in sicer z načinom
plačila, ki je vpisan na njegovem računu.

6. TRAJANJE
Trajanje storitev po področjih je lahko določeno ali nedoločeno, kot je zapisano spodaj ob upoštevanju 8.
člena – Pogoji uporabe in združljivosti:
 Uporabniška področja „Telefon“, „Vozilo“ in „Multimedijske vsebine“: po aktivaciji in/ali nakupu
licence (glede na ponudbo, veljavno v času nakupa vozila) je njihovo trajanje nedoločeno.
 Uporabniško področje „Navigacija“: po aktivaciji in/ali nakupu licence (glede na ponudbo,
veljavno v času nakupa vozila) je njeno trajanje nedoločeno, ponudba vključuje tudi zemljevid
države (in dodatne plačljive zemljevide Evrope) in 2 leti brezplačnih posodobitev zemljevidov. (Z
izjemo funkcije ActiveTraffic™.)
 Funkcija ActiveTraffic™: Po aktivaciji in/ali nakupu aplikacije R & GO je 1 leto brezplačna. Po tem
je letna naročnina plačljiva.

7. POMOČ
Kupec se zaveda, da se zaradi elektronskega značaja storitev R & GO iz tehničnih razlogov lahko kadar koli
pojavijo težave pri dostopu do interneta in začasne prekinitve aplikacije.
V primeru motenj v delovanju aplikacije lahko kupec pokliče službo za stike s kupci pri RENAULTU, ki mu
bo zagotovila pomoč po telefonu (z diagnostiko) na naslednji številki za kupce: 01 70 48 92 58.
Če službi za stike s kupci ni uspelo odpraviti okvare, se bo RENAULT po svojih najboljših močeh potrudil,
da jo bo odpravil v najkrajšem možnem času.

8. IZVEDBENI POGOJI IN ZDRUŽLJIVOST
8.1 ‐ Za uporabo aplikacije R & GO mora kupec izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
 Imeti mora vozilo, opremljeno z radiem, ki je združljiv z radiem Connect R & GO;
 Imeti mora pametni telefon ali tablični računalnik s sistemom iOS 7 ali Android 2.3.3 (ali novejšim),
ki vključuje:

o Bluetooth, ki omogoča upravljanje profilov AVRCP, AD2P in SPP, in podpira vsaj
standard 2.1 (ali novejši);
o anteno GPS za storitev Navigacija;
o kartico SIM v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku;
 Imeti mora paket telefonskih storitev, ki omogočajo delovanje nekaterih funkcij, kot sta
Webradios ali ActiveTraffic®.
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Zaradi uporabe teh funkcij, ki za delovanje potrebujejo internetno povezavo, lahko zaračunani
zneski presežejo naročnino za paketne storitve. RENAULT ni odgovoren za dodatne stroške k
naročninam paketnih storitev ali morebitne druge zaračunane stroške.
 Pri nekaterih funkcijah lahko pride do motenj ali do tega, da niso na voljo zaradi sprememb OS‐a
(operacijskega sistema), ki jih uvede proizvajalec pametnega telefona ali tabličnega računalnika
oz. razvijalec in/ali ponudnik OS‐a. V primeru da kupčev pametni telefon ali tablični računalnik ne
omogoča delovanja aplikacije, lahko kupec pokliče službo za stike s kupci, navedeno v 7. členu, da
bi našel morebitno tehnično rešitev.
8.2 ‐ Kupec se strinja in potrjuje, da mu je bila dobavljena ustrezna aplikacija R & GO in da je v celoti
odgovoren za uporabo te aplikacije, ki jo uporablja sam ali katera koli druga oseba.
V okviru veljavnih zakonov in drugih predpisov, RENAULT, njegove podružnice in člani prodajne mreže
RENAULT ne prevzemajo nobene odgovornosti za uporabo aplikacije R & GO , ki jo uporablja kupec, in ne
dajejo nobenih eksplicitnih ali implicitnih zagotovil glede hitrosti, zmogljivosti ali prilagodljivosti za
določen namen uporabe aplikacije, zlasti glede kakovosti in točnosti podatkov/informacij, prejetih v okviru
aplikacije.
Predvsem pa RENAULT, njegove podružnice in člani prodajne mreže RENAULT ne zagotavljajo, da bo
aplikacija R & GO brez kakršne koli napake ali pomanjkljivosti ali da ne obstaja možnost vdora ali okužbe
z virusi, ki lahko privede do nepravilnega delovanja, prekinitev, napak ali izgube podatkov ali informacij.
Dostop do aplikacije R&GO je lahko občasno iz tehničnih razlogov za kratek čas prekinjen; tehnične ekipe
se bodo po svojih najboljših močeh trudile za rešitev težav v najkrajšem možnem času.
Kupec je seznanjen, da lahko RENAULT vsebino Uporabniških področij, zlasti nekaterih funkcij, na kakršen
koli način spremeni v skladu s tehnološkim razvojem, ne da bi to za kupca pomenilo povišanje cene,
spremembo kakovosti ali spremembo značilnosti Uporabniških področij.
8.3 V vsakem primeru so RENAULT, njegove podružnice in člani prodajne mreže RENAULT razrešeni
kakršne koli odgovornosti:
 v primeru nespoštovanja določil splošnih pogojev s strani kupca;
 v primeru nespoštovanja posebnih pogojev uporabe, navedenih v splošnih pogojih;
 v primeru nepravilnega delovanja aplikacije zaradi namernega ali nenamernega vzroka, ki ga je
mogoče pripisati kupcu ali tretji osebi ali zlonamernemu dejanju, zaradi kupčeve programske
opreme, pametnega telefona/tabličnega računalnika, njegovega vmesnika ali katerega koli
drugega izdelka ali opreme;
 v primeru nepravilnega delovanja in/ali okvare kupčevega računalniškega omrežja, ki ga je
povzročil kupec ali tretja oseba;
 v primeru spremembe zakonskih določil ali predpisov, ki vplivajo na aplikacijo R & GO.

Poleg tega se kupec, v skladu s členom 8.1 teh splošnih pogojev, strinja, da pri aplikaciji, ki je lahko
dobavljena prek komunikacijskih omrežij, RENAULT, njegove podružnice in člani prodajne mreže RENAULT
nikakor ne morejo biti odgovorni v primeru okvare teh komunikacijskih omrežij.
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9. ODGOVORNOST KUPCA
Kupec se strinja in obvezuje, da bo svoje sopotnike in vse naključne uporabnike svojega vozila seznanil s
pravicami in obveznostmi, ki so navedene v splošnih pogojih. Pri uporabi aplikacije R & GO se kupec
obvezuje, da bo to počel v skladu z določili splošnih pogojev.
Kupec je v celoti odgovoren za uporabo aplikacije in vsako uporabo podatkov/informacij, prejetih v
okviru aplikacije R & GO, tudi če jih ne uporablja osebno.
RENAULT ni odgovoren za izgubo podatkov/informacij, povezanih z uporabo aplikacije.
Kupec mora pri uporabi aplikacije R & GO spoštovati prometne predpise območja, na katerem se nahaja,
in veljavne zakone države, v kateri se nahaja.

10. PRODAJA ALI TRAJNI PRENOS VOZILA, PRENOS PROGRAMSKE OPREME
Ob prodaji ali trajnem prenosu vozila tretji osebi so pogoji prenosa licence za uporabo R & GO
opredeljeni na osnovi pogojev nakupa.
 Če je licenca za uporabo R & GO vključena v ponudbo ob nakupu vozila (aktivira se v skladu s 4.
členom), je ta licenca trajno vezana na vozilo in jo je treba prenesti na novega lastnika/uporabnika, ki
mora znova prenesti aplikacijo R & GO in jo aktivirati na svojem pametnem telefonu ali tabličnem
računalniku.
 Če se licenca za uporabo R & GO kupi naknadno za doplačilo prek spletne trgovine, ta licenca ni vezana
na vozilo in kupec aplikacije obdrži pravice do uporabe. Novi lastnik vozila mora, če to želi, na svoj
pametni telefon ali tablični računalnik prenesti aplikacijo R & GO in zanjo kupiti licenco za uporabo.
 Kupljene licence ni nikoli mogoče prenesti na tretjo osebo.

11 – ZASEBNOST
Za potrebe dostopa in uporabe aplikacije mora RENAULT zbrati določene podatke, vključno z osebnimi
podatki, ki v skladu z veljavno evropsko in francosko zakonodajo omogočajo posredno ali neposredno
identifikacijo določene fizične osebe. V vlogi odgovornega za obdelavo podatkov RENAULT obdeluje
podatke osebne narave v skladu s temi predpisi. S sklenitvijo naročnine po teh pogojih se kupec strinja,
da mora RENAULT za potrebe uporabe vozila in aplikacije zbrati in obdelati podatke osebne narave, ki
lahko po potrebi omogočijo določitev geografskega položaja vozila, za namene, opredeljene v tem
dokumentu, s katerimi se kupec izrecno strinja. RENAULT se obvezuje, da bo spoštoval zasebnost kupca,
vendar je odgovornost slednjega, da svoje sopotnike ali druge uporabnike vozila seznani o pravicah in
obveznostih iz teh splošnih pogojev.
11.1 ‐ Nameni
Zbrani podatki osebne narave, ki zadevajo kupca, so potrebni za omogočanje kupčevega dostopa in
uporabe aplikacije, zagotavljanje stika z RENAULTOM in ponudbe novih storitev in izdelkov.
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11.2 ‐ Varnost/zaupnost
Podatki osebne narave so zaupni in se kot taki obdelujejo in shranjujejo. RENAULT osebne podatke, ki
jih obdeluje, ščiti z ustreznimi varnostnimi ukrepi in z najsodobnejšo tehnologijo. Vsi podatki, ki jih
zbere RENAULT, so shranjeni na varnih strežnikih. Ker pa se prenašajo prek komunikacijskih omrežij,
RENAULT ne more zagotoviti absolutne varnosti. Čeprav RENAULT uporablja vsa sredstva za varovanje
podatkov osebne narave, ne more zajamčiti, da ne bo prišlo do njihovega prestrezanja.
11.3 ‐ Čas hranjenja podatkov osebne narave
Osebni podatki, ki zadevajo kupca in so zbrani v okviru uporabe aplikacije, bodo hranjeni v času uporabe
aplikacije, po tem času bodo uničeni ali bodo postali neprepoznavni.
Tudi podatki v zvezi z določanjem geografskega položaja bodo po prenehanju uporabe storitve izbrisani
ali postali neprepoznavni.
11.4 ‐ Prejemniki osebnih podatkov
Osebni podatki se lahko posredujejo RENAULTU, njegovim podružnicam in kateri koli tretji osebi v
Evropski uniji ali zunaj nje, ki je v poslovnem odnosu z RENAULTOM in jo/jih veže obveza varovanja
zaupnosti. RENAULT lahko osebne podatke posreduje tudi v primerih, ko jih mora razkriti pooblaščeni
tretji osebi v skladu s katero koli zakonsko obveznostjo ali zaradi upoštevanja oziroma uporabe teh
splošnih pogojev.
11.5 ‐ Obveščanje kupcev in potnikov
Pred uporabo vozila in aplikacije se kupec obvezuje, da bo obvestil vsakega uporabnika vozila ali potnika,
ki sede v vozilo:
 o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov,
 o morebitnem določanju geografskega položaja vozila,
 o možnosti deaktivacije aplikacije in pridobitvi uporabnikovega soglasja glede tega, da se
podatki, potrebni za uporabo vozila in aplikacije, posredujejo tretjim osebam.

11.6

Kupčeve pravice

11.6.1 Pravica do dostopa in popravka
V skladu z zakonom št. 78‐17 z dne 6. januarja 1978 o informatiki in pravicah, ki je bil spremenjen z
zakonom št. 2004‐801 z dne 6. avgusta 2004, ima kupec ob dokazilu svoje identitete pravico do dostopa
in popravka podatkov, ki ga zadevajo, kot tudi pravico, da nasprotuje obdelavi podatkov, ki ga zadevajo,
tako da po pošti obvesti Službo za stike s kupci: Relation Clientèle – RENAULT s.a.s. – 92109 Boulogne‐
Billancourt cedex FRANCE.
11.6.2 Določanje geografskega položaja
Če bi pošiljanje osebnih podatkov lahko privedlo do določanja geografskega položaja, lahko kupec zavrne
pošiljanje, tako da izključi zbiranje in posredovanje informacij za lokalizacijo v meniju Navigacija – CoPilot
– Glavni meni ‐ Nastavitve – Uporaba mobilnih podatkov.
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Po enakem postopku lahko kupec to funkcijo določanja geografskega položaja znova vključi.

12. INTELEKTUALNA/INDUSTRIJSKA LASTNINA
Aplikacija je zaščitena s pravicami intelektualne in/ali industrijske lastnine.
Fotografije, besedila, slogani, risbe, slike, zvočne ali nezvočne animirane sekvence ter vsa dela, vključena
v storitev, so last družbe RENAULT s.a.s. ali tretje osebe, ki je RENAULTU dovolila, da jih uporablja.
Omenjeno aplikacijo, dela in modele vozil, ki so v njih predstavljeni, je dovoljeno razmnoževati v papirni
ali elektronski obliki pod pogojem, da se uporabljajo samo za osebne namene, ki izključujejo vsako
uporabo za namene oglaševanja in/ali trženja in/ali informiranja in so v skladu z določbami člena L122‐5
zakona o intelektualni lastnini.
Z izjemo zgornjih določb je vsakršno razmnoževanje, objava, uporaba, spreminjanje celote ali dela spletne
strani, celote ali dela del in modelov vozil, ki so na njej predstavljeni, s kakršnim koli postopkom in na
kakršnem koli nosilcu brez predhodnega soglasja Renault Sport Technologie in/ali družbe Renault s.a.s.
strogo prepovedano in pomeni kaznivo dejanje ponarejanja, ki se kaznuje s tremi leti zapora in denarno
kaznijo v znesku 300.000 €.
Imeni R & GO, RENAULT, RENAULTOV logotip, ime modelov vozil, izdelkov in storitev, ki jih nudi Renault
s.a.s., slogani in logotipi, ki spremljajo te znamke, so, razen če ni posebej navedeno, blagovne znamke
družbe RENAULT s.a.s. ali tretjih oseb, ki so RENAULT s.a.s. pooblastile za uporabo.
Razmnoževanje, posnemanje, uporaba ali namestitev teh znamk brez predhodnega soglasja družbe
RENAULT s.a.s ali njihovih imetnikov pomeni kaznivo dejanje ponarejanja, ki se kaznuje s štirimi leti zapora
in denarno kaznijo v znesku 400.000 €.
V skladu z določili v splošnih pogojih uporabnik informacij in gradiva, ki se pojavljajo pri storitvah, ne sme
v kakršnikoli obliki delno ali v celoti kopirati, spreminjati ali reproducirati, prav tako ne sme posegati v
storitve, niti kršiti pravic intelektualne lastnine družbe RENAULT s.a.s. in tretjih oseb, ki so RENAULT s.a.s.
pooblastile za uporabo. Uporaba pravice do intelektualne lastnine družbe RENAULT s.a.s ali tretjih oseb,
ki so RENAULT s.a.s pooblastile za uporabo, ki ni izrecno dovoljena s splošnimi pogoji, je strogo
prepovedana.

13. REŠEVANJE SPOROV
Izvirni jezik teh splošnih pogojev je francoski.
Ti splošni pogoji so zapisani v skladu s francosko
zakonodajo.
 Če kupec ni trgovec, se pristojno sodišče izbere v skladu s francosko zakonodajo. Kupec se lahko odloči za
postopek običajne mediacije ali za kakršen koli drug alternativni način reševanja sporov;
 Če je kupec trgovec, je pristojno sodišče trgovinsko sodišče (Tribunal de Commerce) v Nanterru.

14. DRUGE LICENCE:
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14.1 LICENČNA POGODBA GRACENOTE (EULA)
Ta naprava ali aplikacija vsebuje programsko opremo, ki jo je razvilo podjetje Gracenote z upravnim
sedežem v Emeryvillu, Kaliforniji, ZDA (v nadaljevanju „Gracenote“ – moški spol). Ta programska oprema
Gracenote (v nadaljevanju „programska oprema Gracenote“) tej napravi ali aplikaciji omogoča dostop do
spletnih strežnikov ali spletnih podatkovnih baz (v nadaljevanju skupno „strežniki Gracenote“) za
identifikacijo vsebine določenih nosilcev glasbe in/ali določenih glasbenih datotek, kopiranje informacij,
povezanih s podatki o glasbi (naslov albuma, ime glasbenega izvajalca ali skupine, seznam pesmi itn. – v
nadaljevanju „podatki Gracenote“), in izvajanje številnih drugih funkcij. Prenos podatkov Gracenote vam
je dovoljen izključno za izvajanje javnih funkcij te naprave ali te aplikacije.
Strinjate se, da boste podatke Gracenote, programsko opremo Gracenote in strežnike Gracenote
uporabljali le za osebne namene, in ne za namene trženja. Strinjate se, da programske opreme Gracenote
ali katerega koli dela podatkov Gracenote ne boste prepustili, kopirali, posredovali ali prenesli na tretjo
družbo. STRINJATE SE, DA PODATKOV GRACENOTE, PROGRAMSKE OPREME GRACENOTE ALI STREŽNIKOV
GRACENOTE NE BOSTE UPORABLJALI ALI IZKORIŠČALI ZA NAMENE, KI NISO EKSPLICITNO DOVOLJENI V TEJ
LICENČNI POGODBI (EULA).
Strinjate se, da se vaša neizključna licenca za uporabo podatkov Gracenote, programske opreme
Gracenote in strežnikov Gracenote razveljavi, če ne boste spoštovali pogojev, določenih v tej licenčni
pogodbi (EULA). V primeru razveljavitve licence se strinjate, da boste nemudoma prekinili vsako vrsto
uporabe podatkov Gracenote, programske opreme Gracenote in strežnikov Gracenote. Gracenote si
pridržuje vse pravice glede podatkov Gracenote, programske opreme Gracenote in strežnikov Gracenote,
vključno z lastninskimi pravicami. Gracenote vam ni v nobenem primeru dolžan plačati za informacije, ki
bi jih posredovali Gracenote. Strinjate se, da lahko Gracenote proti vam neposredno in v svojem imenu
uveljavlja svoje pravice, ki so opisane v tej licenčni pogodbi.
Storitve Gracenote za spremljanje vprašanj uporabnikov storitev uporabljajo identifikacijsko kodo (ki je
edinstvena in določena naključno). Namen tega mehanizma so statistični ukrepi: Storitvam Gracenote
omogoča ugotavljanje števila zastavljenih vprašanj, pri tem pa je onemogočen dostop do informacij, ki vas
zadevajo. Za več informacij o tem spremljevalnem mehanizmu obiščite spletno stran s standardi zaupnosti
storitev Gracenote.
Programsko opremo Gracenote in vse podatke Gracenote vam prepuščamo z licenco „V OBSTOJEČI
OBLIKI“. Gracenote ne daje nobenih eksplicitnih ali implicitnih izjav ali zagotovil o natančnosti podatkov
Gracenote, ki so na voljo na strežnikih Gracenote. Gracenote pridržuje pravico, da izbriše določene
podatke s strežnikov Gracenote ali spremeni kategorije podatkov zaradi katerega koli razloga, ki je po
njegovi presoji nujen in/ali zadovoljiv. Nobenega zagotovila ni, da programska oprema Gracenote ne
vsebuje napak ali da bodo programska oprema Gracenote ali strežniki Gracenote delovali brez prekinitev.
Gracenote ni v nobenem primeru dolžan, da vam omogoči dostop do vrst ali kategorij novih, dodatnih ali
izboljšanih podatkov, ki jih bo Gracenote morda nudil v prihodnosti. Gracenote ima pravico, da kadar koli
prekine izvajanje svojih storitev.
GRACENOTE SE ODREKA VSEM EKSPLICITNIM IN IMPLICITNIM ZAGOTOVILOM, VKLJUČNO, VENDAR NE
IZKLJUČNO, Z IMPLICITNIMI ZAGOTOVILI O PRODAJNEM POTENCIALU, PRIMERNOSTI ZA POSEBNO RABO,
LASTNIŠTVU IN NEKRŠENJU. GRACENOTE NE ZAGOTAVLJA NOBENIH REZULTATOV, KI LAHKO IZHAJAJO IZ
VAŠE RABE PROGRAMSKE OPREME GRACENOTE ALI KATEREGA KOLI STREŽNIKA GRACENOTE.
GRACENOTE NE MORE BITI V NOBENEM PRIMERU ODGOVOREN ZA MOREBITNE POŠKODBE, KI SO
NASTALE V NESREČI, IZGUBO KORISTI ALI POSLOVNEGA PRIHODKA.
© Gracenote, Inc. 2009
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14.2 ODPRTI VIRI
Druge licence, ki jih uporablja aplikacija R & GO:
 FFmpeg
Copyright (c) 2011 FFmpeg
Ta programska oprema uporablja kodo FFmpeg pod licenčnimi pogoji GNU Lesser General Public
License v2.1. Izvorne kode si lahko prenesete z naslova http://www.ffmpeg.org.
 libMMS
Copyright (c) 2011 Maciej Katafiasz, SÃren Hansen
Ta programska oprema uporablja kodo libMMS pod licenčnimi pogoji GNU Lesser General Public
License v2.1. Izvorne kode si lahko prenesete z naslova http://www.launchpad.net/libmms.
 JSONKit
Copyright (c) 2011, John Engelhart
Za JSONKit veljajo dvojni licenčni pogoji, bodisi pod licenco BSD 3‐clause License



(http://opensource.org/licenses/BSD‐3‐Clause) ali pod licenco Apache License, različica 2.0
(http://www.apache.org/licenses/LICENSE‐2.0).
Gson
Copyright © 2008‐2009 Google Inc.
Za Gson velja licenca Apache, različica 2.0
(http://www.apache.org/licenses/LICENSE‐2.0). Za dodatne
informacije obiščite:
http://code.google.com/p/google‐gson/
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