
Adresa:  
Robert Bosch odbytová s.r.o. 
ESI[tronic] hotline 
Automobilová technika 
Radlická 350/107d 
158 00 Praha 5 - Radlice 

 
Kontakty: 
E-mail: esi@cz.bosch.com 
Tel.: +420 261 300 658 

 

Žiadosť o rozšírený mód ESI[tronic] Truck 
 

Žiadam o poskytnutie:  
 
 
 Rozšírený mód (úžitková vozidla) – PIN 1 
 
 
 Rozšírený mód (prívesy) – PIN 2 
 (Potvrdenie o kurze prívesov EBS je priložené) 

 

Rozšírený mód ESI[tronic] Truck – dodatok č. 1 k licenčnej zmluve    
 

1.  Všeobecné ustanovenia 
Verzia Rozšírený mód ESI [tronic] Truck (ďalej len "Rozšírený 
mód") umožňuje prístup k zvláštnym funkciám softvéru, ktorý 
je k dispozícii Nadobúdateľovi licencie na základe licenčnej 
zmluvy uzatvorenej medzi Robert Bosch Odbytová s.r.o. a 
Nadobúdateľom licencie z ………………… (ďalej len 
"Zmluva"), pričom tieto funkcie sú obsiahnuté v podprograme 
Diagnostika.  
Týmito funkciami sú: programovanie, konfigurácia priebehu, 
regulácia a funkcia odpojenia výstražných svetiel. Tieto funkcie 
môžu mať vplyv na bezpečnosť elektronického kontrolného 
systému vozidla. 
Tieto funkcie môžu zmeniť pracovný výkon elektrických častí 
bezpečnostného systému a prístrojov vozidla. 
Verzia Rozšíreného módu je poskytovaná nižšie uvedeným 
Poskytovateľom licencie nižšie uvedenému Nadobúdateľovi 
licencie pre potreby jeho využitie na základe tohto dodatku k 
Zmluve, ktorého účelom je stanovenie podmienok používania a 
sprístupnenie Rozšíreného módu. Rozšírený mód je Nadobúdateľ 
licencie oprávnený využívať prostredníctvom zvoleného a nižšie 
špecifikovaného Užívateľa/ov licencie (ďalej len "Užívateľ").  

 
2.  Povinnosti  
2.1. Nadobúdateľ licencie zabezpečí, že tí, ktorí budú zabezpečovať 

prevádzku špeciálnych funkcií s pomocou počítačového programu 
(Užívateľ) vr. KTS Truck softwaru, striktne dodrží všetky vydané 
špecifikácie, sekvencie a fázy. Diagnostiky, opravy a 
programovanie v Rozšírenom móde (prívesy) - PIN 2 môže 
vykonávať len Užívateľ autorizovaný k používaniu PIN 2. 

2.2. Konfigurácie, regulácia a programovacie funkcie musia byť 
Užívateľom potvrdené, aby nedochádzalo k aktivácii 
nedopatrením. 

2.3. Funkcie budú aktivované/vykonané až po potvrdení 
Užívateľom. 

2.4.  Pre niektoré špeciálne funkcie, bude potrebné aktivačné heslo. 
Toto heslo bude dané k dispozícii po vzájomnom podpise tohto 
dodatku. 

2.5.  Robert Bosch Odbytová s.r.o. upovedomí všetky mechaniky, ktorí 
pracujú s Rozšíreným módom, o možnosti účasti na servisných 
školeniach spoločnosti Bosch ako aj o ďalších relevantných 
školeniach iných subjektov. 

 
3.  Upozornení 
3.1. Zásah do elektronických systémov a výmena elektronických 

systémov, ktoré umožňujú programovanie, konfiguráciu 
priebehu, reguláciu a funkciu odpojenie výstražných svetiel, 
je možná iba za dodržania nasledujúcich podmienok: 
 Po načítaní konfigurácie riadiacej jednotky ("RJ"), ktorá má byť 
nahradená. 
 Po úspešnej identifikácie RJ a priradenie typu RJ vo vozidle, ktoré 

bolo v programe vybrané. 

 Po spustení niektorých údajov, ktoré pozná len výrobca 
vozidla, ak je to potrebné. 

3.2. V prípade vážne poškodenej RJ, kedy nie je možné získať vyššie 
popísané konfiguračné referenčnej hodnoty, pričom došlo k 
strate dát od výrobcu alebo prevládajú pochybnosti ohľadom 
identifikácie RJ alebo jej zhody s modelom vybraným v 
programe, nie je možné vykonávať funkcie programovania, 
konfigurácia priebehu, regulácia a odpojenie výstražných svetiel. 
V týchto prípadoch musí byť uvedené procesy vykonané 
špeciálne podľa značky vozidla len odbornou osobou (zmluvné 
autorizovanou opravnú). Iba táto odborná osoba môže 
požadovať tieto dáta, ktoré sú potrebné z dôvodu zachovania 
zákonnosti, bezpečnosti a presnosti pri priebehu vyššie 
menovaných procesov. 

4.  Heslo 
Nadobúdateľ licencie a Užívatelia, ktorí dostali príslušné 
heslo, sa podpisom tohto dodatku zaväzujú nevykonávať s 
diagnostickým prístrojom Bosch najmä také operácie, ktoré 
by poškodili bezpečnosť vozidla. Nadobúdateľ licencie a 
Užívatelia sa ďalej zaväzujú, že nesprístupní PIN 2 tretím 
osobám. Tretími osobami sa rozumie akékoľvek iné fyzické a 
právnické osoby odlišné od Nadobúdateľa licencie, alebo 
Užívateľa.  

 
5.  Vylúčenie zodpovednosti  

Robert Bosch Odbytová s.r.o. nezodpovedá za osobné a 
majetkové škody, ktoré vznikli na základe chybného použitia 
Rozšíreného módu vrátane hardvéru Užívateľom alebo 
Nadobúdateľom licencie; Užívateľ a Nadobúdateľ licencie sa 
vzdávajú práva na náhradu škody vzniknutej nesprávnym či 
obdobným použitím Rozšíreného módu alebo hardvéru.  

 
6.  Ochrana dať 
6.1. Na tento dodatok sa uplatní v rozsahu neupravenom týmto 

dodatkom ustanovenia zmluvy a príslušné právne predpisy a 
prípadne tiež všeobecné obchodné podmienky používania ESI 
[tronic] Truck, ak budú vydané. 

6.2. Nadobúdateľ licencie a Užívateľ súhlasí, že zaregistrovaná a 
užívaná dáta z Rozšíreného módu môžu spracovať a užiť 
Poskytovateľ licencie a to najmä pre marketingové účely 
Poskytovateľa licencie, optimalizačné procesy softvéru 
Poskytovateľa licencie, a pre poskytovanie informácií tretím 
stranám. 

6.3. Nadobúdateľ licencie a Užívateľ ďalej súhlasí, že poskytovateľ 
licencie môže zhromažďovať, spracovávať a užívať dáta pre 
zlepšovanie a zvyšovanie druhov výrobkov, funkcií výrobkov, 
štatistický marketing a optimalizačné účely, a ďalej súhlasia, že 
poskytovateľ licencie môže tieto dáta sprostredkovávať tretím 
stranám.   
Dátami sa podľa odsekov 6.2 a 6.3 najmä rozumie: 

       - Hardwarové informácie diagnostického zariadení 



       - IP adresa odpovedajúceho PC 
       - SSID, názov WLAN routeru vo formátu prostého textu 
       - Identifikační údaje automobilu  
       - Informácia o licencii 

Poskytovateľ licencie nesmie zbierať, spracovávať a užívať žiadne 
ďalšie osobné údaje. 

6.4. Všetky osobné údaje získané v súlade s týmto dodatkom budú 
Poskytovateľom licencie považované za dôverné a bude sa s nimi 
zaobchádzať v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov. 
Nadobúdateľ licencie a Užívateľ môže požiadať Poskytovateľa 
licencie o poskytnutie všetkých osobných údajov spracovávaných a 
ukladaných o jeho osobe. Ak je to nevyhnutné, môže Nadobúdateľ 
licencie alebo Užívateľ žiadať opravu, odstránenie alebo 
zablokovanie poskytovaných dát. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na 
právne povinnosti Poskytovateľa licencie na archiváciu, blokovanie, 
zmazanie, informovanie a odovzdanie informácií v súlade so 
zákonnými, súdnymi alebo správnymi požiadavky, a to všetko v 
súlade s ustanoveniami obchodných podmienok. 

 
7.  Záverečné vyhlásenie  

Nadobúdateľ licencie a Užívateľ súhlasí s podmienkami 
dodatku a vyhlasujú, že::  
 boli oboznámení s obsahom dodatku a plne všetkému rozumeli.  
 boli oboznámení s podmienkami a obmedzenia týkajúce sa 

použitia ESI [tronic] Truck / KTS Truck a porozumeli im.   
 Prijímajú obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa licencie 

podľa článku 5 tohto dodatku.  
 Obnoví blokáciu špeciálnych funkcií a nezašlú heslo k nim. v 

prípade, že prístroj bude odovzdaný tretej osobe. 

  Budú dodržiavať všetky vyššie uvedené body, s ktorými plne 
súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom tohto dodatku. 

 
 
8.  Záverečná ustanovení 

Tento dodatok a vzťahy z neho vyplývajúce i vzťahy dodatkom 
neupravené sa riadia právnym poriadkom Českej republiky s 
vylúčením kolíznych noriem. Ustanovenia tohto dodatku sa riadi 
najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
autorského zákona v znení neskorších predpisov..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nadobúdateľ a Užívateľ licencie 

 
   Obchodná firma, sídlo, IČO/ 

Meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO 
   (Nadobúdateľ licencie) 
 

Meno, priezvisko Užívateľa Rozšíreného módu,  
dátum narodenia, trvalé bydlisko  
(Užívateľ) 

 
 

E-mail nebo fax    
 
 

Zákaznícke číslo ESI[tronic]  
 
 

Číslo modulu KTS Truck  
 
 
 
 

Dátum  Podpis Nadobúdateľa licencie a Užívateľa 
 
 
 

  Doplní zákaznícka linka 
 

Potvrdenie o úspešnom absolvovaní školenia k prívesom EBS bolo vydané a je priložené od: 
 
 Bosch 
 
 Haldex 
 
 Knorr-Bremse 
 
 Wabco 
 
 
 
Robert Bosch odbytová s.r.o., se sídlem Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5 – Radlice, IČO: 43872247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5483 
(Poskytovateľ licencie) 

 
 
 
 
 

Dátum  Podpis 


