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Загальні умови користування для реєстрації та користування веб-додатком 
MyBosch (станом на: 01.02.2016) 

 

Ці умови користування в своєму обсязі при укладенні договору є чинними для реєстрації 
та користування веб-додатком MyBosch від Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 
70839 Gerlingen-Schillerhöhe ("Постачальник", в подальшому "ми") вами як кінцевим 
користувачем ("Користувач", в подальшому "ви"). 

§ 1 Обсяг пропонованих послуг та їх наявність  

1. Веб-додаток MyBosch дозволяє користуватись різноманітними послугами, що 
не залежать від цієї реєстрації, та за допомогою яких ви можете зокрема 
викликати інформацію.  

2. Послуги, які використовуються через веб-додаток MyBosch, можуть 
представляти собою, наприклад, мобільні програми, додатки, веб-магазини, а 
також надання доступу до даних, постів, документів зображень та звукових 
документів, інформації та іншого змісту (далі спільноіменовані "Контент"). 

Обсяг контенту ви можете дізнатись у відповідному описі послуги. Для 
безкоштовного або платного користування послугами існують власні умови 
користування та політики конфіденційності, та за певних умов вони можуть 
вимагати надання додаткових даних. Так, при реєстрації на цю послугу ви 
можете отримати окрему вказівку щодо цього та за певних умов вам може 
знадобитись вказати ваші дані оплати. 

3. Ми залишаємо за собою право доповнювати веб-додаток MyBosch або 
обмежувати час користування. Як користувач ви не маєте прав на збереження 
певних послуг або їх частин. 

4. Для користування веб-додатком MyBosch ви маєте зареєструватись. 
Реєстрація для користування, а також користування веб-додатком MyBosch 
самі по собі надаються безкоштовно. 

5. Для веб-додатку MyBosch немає права вимоги безперервного користування. 
Не гарантується, що доступ або користування веб-додатком MyBosch не буде 
перерване чи погіршене через технічні роботи, подальше вдосконалення або 
іншим шляхом через пошкодження (як наприклад, припинення 
електропостачання, несправність ПО чи апаратної частини, технічні проблеми 
при передачі даних), що в деяких випадках може призвести до втрати даних. 
Постачальник докладає усіх зусиль, щоб користування веб-додатком MyBosch 
відбувалось без переривання.  

§ 2 Реєстрація у веб-додатку MyBosch 

1. Реєстрація у веб-додатку MyBosch дозволена лише повнолітнім особам. 
Реєстрація заборонена неповнолітнім особам та особам, доступ для яких 
довготривало заблокований. У процесі реєстрації вам знадобиться 
встановити ваші дані доступу. Вони складаються з самостійно обраного ім'я 
користувача, довільного пароля та вашої e-mail адреси. 

2. Крім того, реєстрація може бути здійснена через запропоновані соціальні 
мережі, такі як Facebook, Twitter та Google+ (окремо або/та разом "SocialID"). 
Замість специфічного імені користувача та пароля для веб-додатку MyBosch 
при цьому для реєстрації використовуються відповідні функціональні 
можливості обраної соціальної мережі, у якій користувач має бути 
зареєстрований. 

3. З надсиланням своїх реєстраційних даних ви надаєте нам на розгляд 
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пропозицію укласти договір про користування на підставі цих умов 
користування. Про прийняття пропозиції рішення виноситься нами на свій 
розсуд. Якщо реєстрація не підтверджується протягом розумного строку через 
e-mail повідомлення, надіслане на надану вами e-mail адресу, ви більше не 
прив'язані до цього запиту. З отриманням e-mail підтвердження укладається 
узгоджений договір користування та ми активуємо надання доступу. З 
активацією ви отримуєте право користування веб-додатком MyBosch у рамках 
цих умов користування. Для цього перед усім ви маєте підтвердити активацію, 
клікнувши на посилання, що міститься у вашому e-mail повідомленні. 

4. Ви можете зареєструватись у веб-додатку MyBosch лише один раз. Ваша 
реєстрація, угода про користування та акаунт користувача на ряду з даними 
доступу не підлягають передачі. Як правило, при реєстрації ми не проводимо 
жодної перевірки вашої особистості та ваших даних. Ми не надаємо жодних 
гарантій, що за власником кожного профілю є людина, яка представляє себе 
власником відповідного профілю. 

SocialID прив'язується лише до веб-додатку MyBosch. 

5. Поки функіональні можливості веб-додатку MyBosch доступні, відповідно до 
даних умов користування ви можете оформляти ваш профіль користувача за 
вашим власним бажанням. Докладніше ви можете дізнатись у відповідному 
описанні послуги.  

§ 3 Відповідальність за дані доступу 

1. Не розголошуйте ваші дані доступу, включно з паролем, та у жодному випадку 
не надавайте доступ стороннім третім особам. 

2. Далі ви несете відповідальність за те, щоб ваші дані доступу та користування 
наявними послугами здійснювалось виключно вами або уповноваженими 
вами особами. Варто остерігатись того, щоб невповноважені треті особи 
отримали ваші дані доступу, і в цьому випадку варто негайно повідомити про 
це постачальника. 

Будь-ласка, зверніть увагу: ви несете відповідальність за кожне 
користування та/або інші дії, здійснені під вашими даними доступу. 

§ 4 Блокування доступу 

1. Ми можемо тимчасово або постійно заблокувати ваш доступ до веб-додатку 
MyBosch повністю або до деяких його частин на власний розсуд, якщо 
конкретні свідчення вказують на те, що ви порушили або порушуєте чинні 
умови користування та/або діюче законодавство, або якщо ми маємо іншу 
правомірну зацікавленість у блокуванні. При винесенні рішення щодо 
блокування ваші законні інтереси враховуються належним чином. Якщо ви, не 
зважаючи на попередження, продовжуєте порушувати дані умови 
користування, ми залишаємо за собою право на постійній основі заблокувати 
для вас доступ та заблокувати для вас подальше користування веб-додатком 
MyBosch. 

2. У випадку постійного блокування вашого дозволу на доступ, вас буде 
повідомлено про це листом e-mail.  

3. У випадку тимчасового блокування, після закінчення терміну блокування або 
після усунення причини блокування, дозвіл на доступ активується та ви будете 
сповіщені про це листом на вашу e-mail адресу. Доступ, заблокований на 
постійній основі, не може бути відновлений. 
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§ 5 Припинення користування 

1. Ви завжди можете розірвати угоду користувача через Bosch Global ID, 
відмовившись від отримання послуг через свій обліковий запис. Ми також 
залишаємо за собою право розірвати угоду користувача протягом строку в 
чотирнадцять (14) днів. 

2. У випадку припинення дії угоди користувача через Bosch Global ID ми маємо 
право, через 30 календарних днів після того, як розірвання угоди набуло 
чинності, та після закінчення будь-яких законодавчо встановлених термінів 
претензій, видалити усі дані вашої реєстрації. Для особистих даних в першу 
чергу діють регулювання в рамках політики конфіденційності, які можуть 
вимагати ранішого видалення даних. 

§ 6 Обсяг дозволеного користування, норми поведінки, контроль над 
активністю користувачів 

1. Ваші права користування обмежуються доступом до контенту, доступ до якого 
можливий через веб-додаток MyBosch (при певних обставинах за допомогою 
облікового запису соціальних мереж SocialID), а також користуванням 
відповідного доступного обсягу функцій у рамках положень цих умов 
користування. 

2. Ви самостійно несете відповідальність за створення необхідних технічних 
умов для належного та відповідального користування послугою згідно з 
угодою (зокрема, технічне забезпечення, веб-браузер та доступ до Інтернету). 
Ми або постачальник відповідної послуги не повинні надавати жодних 
консультацій щодо цього. 

3. Ми маємо право без обмежень передавати та користуватись 
неперсональними даними, які накопичуються або передаються нам у рамках 
користування Bosch Global ID. 

§ 7 Захист контенту, відповідальність за зміст третіх осіб  

1. Зміст, доступний завдяки реєстрації через веб-додаток MyBosch, переважно 
захищений авторським правом, правом на охорону товарного знаку та 
конкурентним правом або іншими охоронними документами та є нашою 
власністю, власністю наших клієнтів або інших третіх сторін, що надали доступ 
до відповідного контенту. Формування контенту як такого захищене 
авторським правом. Ви можете користуватись цим контентом лише згідно з 
умовами користування, а також у визначених рамках веб-додатку MyBosch. 

2. Контент, доступний на сторінці реєстрації та входу в обліковий запис для 
користування веб-додатком MyBosch, частково належить нам та частково 
належить іншим користувачам або третій стороні. Зміст користувачів та інших 
третіх сторін далі іменується "Контент третіх сторін".  

3. Для контенту третіх сторін ми не проводимо жодних перевірок щодо 
повноти, правильності та правомірності та у жодному випадку не несемо 
відповідальності за повноту, правильність, правомірність чи 
актуальність змісту третіх сторін. Це стосується також якості контенту 
третіх сторін та його придатності для конкретної цілі. 

§ 8 Захист даних, конфіденційність 

Наші стандарти якості передбачають відповідальне поводження з вашими 
персональними даними. Ми їх збираємо, обробляємо та використовуємо лише 
коли для цього існує правова підстава або якщо ви нам надали на це згоду. 
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Ми повідомляємо вам детально про обробку ваших даних у нашому положенні 
про політику конфіденційності. 

§ 9 Обмеження відповідальності 

1. У рамках користування веб-додатком MyBosch відповідальність знімається з 
нас за незначне недбале невиконання зобов'язань, якщо тільки збитки не 
стосуються шкоди життю, тілу або здоров'ю або гарантіям чи правам згідно з 
Законом про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в 
продукції. Це не розповсюджується на відповідальність за порушення 
зобов'язань, виконання яких дозволяє належним чином виконувати угоду 
користувача в цілому, та на дотримання яких користувач може завжди 
покладатися. Це ж стосується порушення зобов'язань уповноваженими нами 
особами.  

2. Оскільки згідно з цими положеннями ми не несемо відповідальності або наша 
відповідальність є обмеженою, то це стосується також відповідальності наших 
установ, довірених осіб та зокрема співробітників. 

§ 10 Зміни цих умов користування; передача договірних відносин 

1. Ми залишаємо за собою право змінювати дані умови користування, діючі в 
рамках існуючих договірних відносин. Щонайменше за 30 календарних днів до 
запланованого вступу змін в силу ви будете повідомлені про зміни листом на 
вашу e-mail адресу. Якщо ви не виражаєте незгоди протягом 30 днів з моменту 
надсилання повідомлення та продовжуєте використання послуги навіть після 
закінчення строку подачі заперечення, то після закінчення ц ього строку зміни 
вважаються такими, що вступили в силу. У випадку вашої незгоди угода про 
користування продовжується з попередніми умовами. Ми залишаємо за собою 
право у випадку заперечень розірвати угоду про користування згідно з § § 5. У 
повідомленні про зміни вам будуть надані рекомендації щодо вашого права на 
заперечення та щодо наслідків. 

2. Ми вповноважені передати до Robert Bosch Power Tools GmbH зі звільненням 
від подальших зобов'язань нашу угоду з вами про користування, зокрема, але 
не виключно, а також права та обов'язки у поєднанні з користуванням 
безкоштовно наданої послуги веб-додатку MyBosch та дані умови 
користування. Robert Bosch Power Tools GmbH в наслідок цього вступає 
замість нас у договір з вами. 

§ 11 Зміни веб-додатку MyBosch 

Ми завжди маємо право змінювати безкоштовно надану послугу веб-додатку 
MyBosch, робити доступними платно або безкоштовно нові послуги та 
регулювати надання безкоштовних послуг.  

§ 12 Загальні положення 

1. Докладнішу інформацію про нас як Виробника/на сторінці реєстрації веб-
додатку MyBosch ви можете отримати у розділі Вихідні дані.  

2. Застосовується німецьке законодавство. 

3. Якщо ви продавець, то юрисдикція виключно за місцем знаходження 
постачальника. Ми також маємо право на вибір подавати позови за місцем 
знаходження вашої фірми. 

4. Якщо одне положення цих умов користування не діє або стає неефективним, 
то чинність інших положень залишається без змін. Сторони у такому випадку 
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зобов'язані разом працювати над створенням положень, завдяки яким 
недіюче положення досягне результату, наближеного до очікуваного, буде 
економічно доцільним та матиме законну силу. Нові положення набувають 
чинності в порядку, визначеному в § 10. . 


