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Licenční smlouva s koncovým uživatelem k aplikaci
„RSG Nutrition“
Prostudujte si prosím pečlivě podmínky této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem (dále jen
„EULA“ nebo „smlouva“), než si stáhnete, nainstalujete nebo začnete používat tuto aplikaci (s názvem
„RSG Nutrition“; dále jen „Software“), kterou vyvinul a poskytuje KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. , se
sídlem v České republice (dále jen „Vývojář"). Toto je smlouva mezi Vývojářem Softwaru a vámi,
která se týká vašeho používání Softwaru a veškerých údajů nebo obsahu, k němuž má Software přístup
nebo který využívá. Instalací nebo užíváním Softwaru potvrzujete, že jste si prostudovali a pochopili
tuto licenční smlouvu EULA a zavazujete se dodržovat její podmínky. Pokud s podmínkami této
smlouvy EULA nesouhlasíte, nemáte právo využívat Software a musíte jej odinstalovat z veškerých
zařízení, kde je instalován; jakékoliv vaše využití Softwaru za těchto okolností bude považováno za
porušení obecně závazných právních předpisů o ochraně práv duševního vlastnictví a může vás vystavit
riziku občanskoprávního nebo trestního postihu.
Licence. Za podmínky vašeho dodržování veškerých ustanovení EULA vám Vývojář tímto uděluje
omezenou, nevýhradní, nepřevoditelnou licenci bez práva udělování podlicencí na instalaci a využívání
jedné kopie Softwaru na jednom zařízení ve vašem vlastnictví a pod vaší kontrolou – mobilní telefon,
tablet, přehrávač mp3 (umožňující download z AppStore anebo Google Play) nebo podobné zařízení
(dále jen „zařízení“), a to výhradně pro vaši soukromou potřebu. Dále máte právo pořídit si jednu
záložní kopii Softwaru na vašem osobním počítači. Vývojář si vyhrazuje veškerá práva na Software,
která tato EULA výslovně neuděluje vám. Pokud jde o software třetích stran, který může být součástí
Softwaru, berete na vědomí, že jeho využívání je také vázáno podmínkami používání a ochrany
stanovenými těmito třetími stranami.
Omezení vašich udělených licencí. Pokud není v EULA výslovně uvedeno jinak, nejste oprávněni: (a)
kopírovat, upravovat, přizpůsobovat ani jinak měnit tento Software, překládat jej do jiných jazyků,
nebo jej (b) převádět, pronajímat, zapůjčovat, udělovat na něj podlicence nebo jej jinak šířit bez
předchozího písemného souhlasu Vývojáře. Každý pokus o udělení podlicence nebo převod Softwaru v
rozporu s touto EULA je neplatný. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že části tohoto Softwaru,
včetně jeho zdrojového kódu a konkrétního designu a struktury jednotlivých modulů nebo programů,
obsahují nebo tvoří obchodní tajemství Vývojáře a jeho poskytovatelů licencí. Dále se zavazujete
neprovádět dekompilace nebo jiné operace s komponentami Softwaru nebo Softwarem jako celkem ani
totéž neumožnit žádné třetí straně, s výjimkou činností výslovně povolených příslušnými platnými
zákony.
Vlastnická práva. Tato EULA vám uděluje pouze licenci na užívání Softwaru, nepřevádí na vás
vlastnická práva k němu. Proto nemáte žádná vlastnická práva na Software. Berete na vědomí a
souhlasíte s tím, že veškerá práva k Softwaru, včetně veškerých souvisejících práv duševního
vlastnictví, patří Vývojáři. Stejně tak veškerá práva na software třetích stran, včetně práv vlastnických,
jsou vyhrazena a zůstávají majetkem těchto třetích stran.

Změny těchto podmínek. Vývojář si vyhrazuje právo na úpravy a změny podmínek této EULA, které
může provést kdykoliv a bez oznámení. V případě zásadní změny této EULA zveřejní Vývojář aktuálně
platné znění přiměřenými prostředky nyní známými nebo v budoucnu vyvinutými. V takovém případě
Vývojář také aktualizuje „Datum poslední aktualizace“ na konci tohoto dokumentu. Dalším užíváním
Softwaru po zveřejnění změny této EULA se zavazujete k dodržování podmínek této aktualizované
verze EULA. Pokud upravené podmínky EULA nebudou pro vás nadále přijatelné, je vaším právem
odinstalovat Software. Tato smlouva se vztahuje na veškeré upgrade, aktualizace a rozšíření Softwaru
Vývojářem.
Aktualizace a podpora. Software může čas od času automaticky stahovat a instalovat aktualizace
vydané Vývojářem. V rámci využívání Softwaru se zavazujete tyto aktualizace přijímat (a umožnit
Vývojáři, aby vám je dodával). Pokud vám některé aktualizace nebudou vyhovovat, je vaším právem
Software odinstalovat.
Osobní údaje. Využíváním Softwaru souhlasíte se sběrem, uchováváním a zpracováváním vašich
osobních a dalších údajů Vývojářem za podmínek stanovených ve Strategii ochrany soukromí
uplatňované Vývojářem, která je k dispozici na adrese https://rsgnutrition.cz. Pokud se domníváte, že
při využívání Softwaru nebo softwaru třetích stran došlo k porušení vašich práv na ochranu soukromí
nebo jiných zákonných práv, prosíme, abyste to co nejdříve oznámili Vývojáři. Vývojář podle svého
uvážení vaši stížnost prošetří a vyvine ekonomicky přijatelné úsilí, aby se pokusil problém vyřešit.
Odpovědnost za obsah. Za veškeré informace vložené nebo vepsané do Softwaru nesete výhradní
odpovědnost vy sami. Aktuální verze Softwaru vám neumožňuje načítat/zveřejňovat/sdílet obsah s
jinými uživateli; pokud by to nějaká budoucí verze Softwaru umožňovala, budou platit následující
pravidla: Prací s vlastním obsahem ve spojení se Softwarem prohlašujete a zaručujete, že vlastníte
veškerá potřebná práva k tomuto obsahu a jeho použití ve spojení se Softwarem, které zamýšlíte. Na
svůj obsah si ponecháváte veškerá práva, včetně práv duševního vlastnictví. Nesmíte zveřejňovat
obsah, který (i) je explicitně sexuálně zaměřený, obtěžující, hanlivý nebo představuje spam, (ii)
porušuje práva třetí strany, včetně práv autorských, práv na ochrannou známku, práv na ochranu
soukromí a práv na publicitu, nebo jiné platné zákony či nařízení, (iii) vydává se za jinou osobu nebo
entitu způsobem, který je nebo má být matoucí, zavádějící nebo podvodný, anebo (iv) je jinak sporný
nebo napadnutelný. Berete na vědomí, že obsah, který vložíte do Softwaru, může být Vývojářem
monitorován, zavazujete se, že strpíte, aby byl případně monitorován, a souhlasíte s tím, že pokud by
jej Vývojář shledal problematickým, může jej odstranit a zabránit vám ve využívání Softwaru, a to bez
náhrady a podle výhradního vlastního uvážení Vývojáře. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že
Vývojář je oprávněn označit a odstranit nevhodný obsah nebo zamezit přístup nevhodným uživatelům
(mimo jiné buď (i) odstraněním zveřejněného obsahu, nebo (ii) odstraněním komentáře ke
zveřejněnému obsahu, nebo (iii) odstraněním celého profilu nevhodného uživatele). Dále se zavazujete,
že pokud porušíte podmínky této EULA, může vám Vývojář zakázat užívání Softwaru (a odstranit váš
uživatelský profil) bez náhrady a podle svého vlastního uvážení.
Vzdání se a omezení záruky. Tímto výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že využíváte
Software na vlastní riziko a že veškeré riziko neuspokojivé kvality a funkčnosti je na vaší straně.
Software vám byl poskytnut „tak, jak je“ se všemi případnými nedostatky a bez záruky jakéhokoliv
druhu. Vývojář se vzdává veškerých záruk na Software v maximálním zákonem povoleném rozsahu,

včetně výslovných i odvozených záruk, a včetně záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel
a záruk a podmínek souvisejících s manipulací se Softwarem nebo jeho obchodním použitím. Vývojář
netvrdí ani nezaručuje, že Software nebo jakýkoliv software třetích stran splní vaše požadavky, bude
bez chyb nebo že budou zjištěné chyby odstraněny, že bude přesný, úplný nebo adekvátní účelu použití,
totéž pak platí i pro software třetích stran a veškerá data zpřístupněná jeho prostřednictvím, a že bude
přístup k němu nebo k softwaru třetích stran nepřerušený. Některé právní systémy neumožňují vzdání
se nebo omezení určitých záruk, proto se některá vyloučení záruky uvedená výše na vás nemusí
vztahovat.
Dodržování předpisů. Zavazujete se dodržovat platné zákony o exportu (včetně exportních zákonů
USA) a související nařízení a zajistit, aby ani Software ani související technická data nebyla
exportována nebo re-exportována přímo či nepřímo v rozporu s těmito zákony a nařízeními a nebyla
využívána pro účely, které tyto zákony nebo nařízení zakazují. Stažením a použitím Softwaru dále
prohlašujete a zavazujete se, že: (a) nesídlíte v zemi, která je předmětem embarga uvaleného americkou
vládou nebo Evropskou unií nebo která byla označena vládou USA nebo Evropskou unií jako „země
podporující terorismus“; a (b) nejste na seznamu protistran, s nimiž je zakázáno obchodovat nebo s
nimiž je obchodování omezeno, vlády USA nebo Evropské unie.
Omezení odpovědnosti. V rozsahu, který není zákonem zakázán, Vývojář prohlašuje, že nepřijme
odpovědnost za úraz osoby ani za žádné zvláštní, nepřímé, náhodné či následné škody, ani trestní
odpovědnost, včetně odpovědnosti za škody vzniklé poškozením nebo ztrátou dat, odpovědnosti za ušlý
zisk, ztrátu goodwillu, ztrátu tržeb, přerušení služby, poškození počítačů nebo systémů, či za škody
způsobené nutností zajistit náhradní zboží nebo služby, v souvislosti s touto smlouvou EULA nebo
instalací či užíváním nebo nemožností užívat Software. Bez ohledu na případná jiná ustanovení této
smlouvy celková odpovědnost Vývojáře za nároky související s touto smlouvou EULA, v jejich plném
zákonem povoleném rozsahu, v žádném případě nepřekročí výši částky, kterou jste Vývojáři zaplatili za
užívání Softwaru. Některé jurisdikce neumožňují omezení odpovědnosti za úraz osoby nebo za
náhodně nebo následné škody, pokud tomu tak je ve vaší jurisdikci, pak se vás některá výše uvedená
omezení možná netýkají.
Odškodnění. Jste povinni odškodnit a krýt Vývojáře v případě jakýchkoliv nároků, škod,
odpovědnosti, nákladů a poplatků (včetně nákladů na právní zastoupení), které vzniknou následkem (i)
vašeho užívání Softwaru, (ii) vašeho nedodržení některé podmínky této smlouvy EULA; nebo (iii)
porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetí strany vaším obsahem.
Doba platnosti a ukončení. Vaše licence na využívání Softwaru na základě této EULA bude trvat až
do okamžiku jejího ukončení některou ze stran této smlouvy. Pokud ovšem porušíte některé ustanovení
EULA, budou vaše práva na základě této licence ukončena automaticky bez oznámení Vývojářem.
Platnost EULA můžete kdykoliv ukončit tím, že přestanete využívat Software a zničíte veškeré kopie
tohoto Softwaru, které vlastníte nebo máte pod kontrolou. Po ukončení EULA jste povinni skončit s
užíváním Softwaru a zničit veškeré kopie, které máte v držení.
Další ustanovení. Tato smlouva EULA a související strategie, na které odkazuje, představují úplné
smluvní ujednání mezi Vývojářem a vámi týkající se předmětu této EULA, a mohou být měněny pouze

písemnými dodatky (bez ohledu na ustanovení o „změnách těchto podmínek“ uvedená výše). Tato
EULA se řídí a vykládá podle práva České republiky, s vyloučením ustanovení mezinárodního práva
soukromého. Veškeré spory týkající se EULA a uživatelsky upraveného Softwaru řeší věcně a místně
příslušné soudy České republiky. Výslovně se vylučuje uplatnění Dohody Spojených národů o
smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Pokud bude kterékoliv ustanovení EULA z jakéhokoliv
důvodu považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude považováno za oddělitelné a
bude odděleno od této smlouvy bez vlivu na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. Pokud
právní předpisy nepožadují něco jiného, je rozhodným zněním této smlouvy znění v anglickém jazyce.
V případě rozporu mezi anglickým zněním a zněním v jakémkoliv jiném jazyce bude vždy rozhodující
znění anglické. Nejste oprávněni činit jakákoliv prohlášení jménem Vývojáře ani jej nikterak
zavazovat.
Podmínky pro koncového uživatele požadované společností Apple Inc. (Platí, pokud si stáhnete
Software na AppStore) Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) tato smlouva EULA je
uzavřena mezi vámi a Vývojářem, nikoliv se společností Apple Inc.; (ii) společnost Apple Inc. není
povinna poskytovat služby údržby nebo podpory Softwaru; (iii) v případě poruchy Software
odpovídající záručním podmínkám jste oprávněni to oznámit společnosti Apple Inc., která vám vrátí
nákupní cenu uhrazenou za Software, avšak v maximálním zákonem povoleném rozsahu se zříká
veškerých dalších záručních povinností ve vztahu k Softwaru, tudíž veškeré další nároky, ztráty,
odpovědnost, škody, náklady nebo výdaje, které se budou vztahovat k nedodržení záručních závazků za
Software, spadají pod plnou odpovědnost Vývojáře; (iv) Vývojář, a nikoliv společnost Apple Inc., je
odpovědný za řešení vašich stížností nebo stížností třetích stran týkajících se Softwaru nebo vašeho
držení nebo využívání Softwaru, včetně zejména: a) nároků z produktové odpovědnosti; b) stížností, že
Software nesplňuje zákonné požadavky, které se na něj vztahují; a c) nároků z titulu ochrany
spotřebitele nebo na základě obdobné legislativy; (v) v případě stížnosti třetí strany, že Software nebo
vaše držení nebo využívání Softwaru porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany bude Vývojář a
nikoliv společnost Apple Inc. plně odpovědný za prošetření této záležitosti, obhajobu, vypořádání
tohoto sporu a úhradu peněžních nároků z titulu tohoto porušení; (vi) společnost Apple Inc. a její
dceřiné společnosti jsou třetí stranou smlouvy EULA, a pokud tedy přijmete smluvní podmínky EULA,
bude mít společnost Apple Inc. právo (jehož přijetí se tímto předpokládá) vymáhat dodržování EULA
vámi jako třetí strana těšící se právům z této smlouvy.
Podmínky pro koncového uživatele požadované společností Google Inc. (Platí, pokud si stáhnete
Software na Google Play) Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) tato smlouva EULA je
uzavřena mezi vámi a Vývojářem, nikoliv se společností Google Inc.; (ii) společnost Google Inc. není
povinna poskytovat služby údržby nebo podpory Softwaru; (iii) v případě poruchy Software
odpovídající záručním podmínkám jste oprávněni to oznámit společnosti Google Inc., která vám vrátí
nákupní cenu uhrazenou za Software, avšak v maximálním zákonem povoleném rozsahu se zříká
veškerých dalších záručních povinností ve vztahu k Softwaru, tudíž veškeré další nároky, ztráty,
odpovědnost, škody, náklady nebo výdaje, které se budou vztahovat k nedodržení záručních závazků za
Software, spadají pod plnou odpovědnost Vývojáře; (iv) Vývojář, a nikoliv společnost Google Inc., je
odpovědný za řešení vašich stížností nebo stížností třetích stran týkajících se Softwaru nebo vašeho
držení nebo využívání Softwaru, včetně zejména: a) nároků z produktové odpovědnosti; b) stížností, že
Software nesplňuje zákonné požadavky, které se na něj vztahují; a c) nároků z titulu ochrany
spotřebitele nebo na základě obdobné legislativy; (v) v případě stížnosti třetí strany, že Software nebo
vaše držení nebo využívání Softwaru porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany bude Vývojář a
nikoliv společnost Google Inc. plně odpovědný za prošetření této záležitosti, obhajobu, vypořádání

tohoto sporu a úhradu peněžních nároků z titulu tohoto porušení; (vi) společnost Google Inc. a její
dceřiné společnosti jsou třetí stranou smlouvy EULA, a pokud tedy přijmete smluvní podmínky EULA,
bude mít společnost Google Inc. právo (jehož přijetí se tímto předpokládá) vymáhat dodržování EULA
vámi jako třetí strana těšící se právům z této smlouvy.
Kontaktujte nás. V případě dotazů, stížností nebo jiných nároků můžete kontaktovat Vývojáře na:
KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. , info@rsgnutrition.cz, https://rsgnutrition.cz
___________________________________________________________________________
Datum poslední aktualizace: 16. července 2019

„RSG Nutrition“ End-User License Agreement
Please read carefully the terms and conditions of this End User License Agreement (hereinafter the
"EULA" or "agreement") before downloading, installing or using this application (entitled „RSG
Nutrition“; hereinafter „Software“) developed for and provided by KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. , with
registered offices in the Czech Republic (hereinafter "Developer"). This is a legal agreement between
Developer and you regarding your use of Software and all data or content that is accessed or utilised by
the Software. By installing or using the Software you agree that you have read and understand this
EULA and agree to be bound by the terms and conditions thereof. If you do not agree to this EULA,
you are not entitled to use the Software and you are obliged to uninstall the Software from any devices
on which it is installed; any use of the Software by you under these circumstances will be considered a
violation of Intellectual property laws and may subject you to civil and/or criminal penalties.
License. Subject to your compliance with the terms and conditions of this EULA, Developer hereby
grants to you a limited, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, non-assignable license to
install and use one copy of the Software on a single device that you own and control – cell phone,
tablet, mp3 player (enabling download from AppStore and/or Google Play) or similar device
(hereinafter the „device“), solely for your personal use. You are entitled to make a single backup copy
of the Software on your personal computer. Developer reserves all rights in the Software not expressly
granted to you in this EULA. With respect to any third party software that may be incorporated with or
into the Software, you acknowledge and agree that your use of such third party software shall also be
subject to its respective usage and privacy terms.
License Restrictions. Except as expressly specified in this EULA, you are not allowed to: (a) copy,
modify, adapt, translate the Software to any language, or (b) transfer, lease, lend, sublicense, or
otherwise distribute the Software without the prior written consent of Developer. Any attempted
sublicense or transfer in violation of this EULA is void. You acknowledge and agree that portions of the
Software, including, without limitation, its source code and the specific design and structure of
individual modules or programs, constitute or contain trade secrets of Developer and its licensors. You
further agree not to disassemble, decompile or otherwise reverse engineer any components of the
Software in whole or in part, or permit or authorize a third party to do so, except to the extent such
activities are expressly permitted by applicable law.
Ownership. The Software is licensed, not sold to you under this EULA. You have no ownership rights
in the Software. You acknowledge and understand that Developer owns all right, title and interest in the
Software, including without limitation all intellectual property rights therein. All rights in the third
party software, including all ownership rights are reserved and remain with such third parties.
Modification of These Terms. Developer reserves the right to modify and/or change any of the terms
and conditions of this EULA at any time and without prior notice. If this EULA is materially modified,
Developer will post the updated EULA by reasonable means now known or hereafter developed.
Developer will also update the "Last Updated Date" at the end of this agreement. By continuing to use

the Software after Developer has posted a modification of this EULA, you agree to be bound by the
modified EULA. If the modified EULA is not acceptable to you, your only recourse is to uninstall the
Software. This Agreement will also govern any software upgrades and/or updates provided by
Developer that upgrade and/or supplement the Software.
Updates and Support. The Software may automatically download and install updates issued by
Developer, from time to time. You agree to receive such updates (and permit Developer to deliver these
to you) as part of your use of the Software. Your recourse if you are unhappy with any of the
modifications to the Software is to uninstall the Software.
Personal Information. By using the Software you agree to the collection, retention and processing of
your personal data and other data by Developer upon conditions set out in Privacy Policy of Developer,
available at https://rsgnutrition.cz. If you believe that your legal or privacy right has been violated
while using the Software or Third Party Software, please report such matters to Developer at your
earliest convenience. Developer will, at its discretion, examine your complaint and take commercially
reasonable efforts to attempt to resolve the issue.
Responsibility for Content. You are solely responsible for all the information you insert/type in the
Software. Current version of the Software does not enable you to upload/post/share content with other
users; should any future version of the Software enable you to do so, the following rules would apply:
By using your content in connection with the Software, you represent and warrant that you own and/or
have all necessary rights to such content to use it as contemplated by the Software. You retain all right,
title and interest in your content, including all intellectual property rights. You must not post content
that (i) is sexually explicit, harassing, abusive, or constitutes spam, (ii) is in breach of the rights of any
third party, including copyright, trademark, privacy, and publicity rights or is in breach of any other
applicable laws and regulations, (iii) impersonates another person or entity in a manner that does or is
intended to confuse, mislead, or deceive others, and/or (iv) is in any other way objectionable. You
hereby acknowledge and agree that the content inserted into the Software may be (will be) monitored
by Developer and in case such content was found objectionable, it could/would be deleted and you
could be excluded from use of the Software without any remedy upon sole decision of Developer. You
hereby further acknowledge and agree that Developer is authorised to flag and/or remove inappropriate
content and/or delete offensive users (inter alia by either (i) removal of the post, (ii) removal of the
comment to any post, or (iii) removal of the whole offensive/abusive user´s profile). You hereby also
acknowledge and agree that if you violate the terms of this EULA, you might be excluded from use of
the Software (by removal of your user profile) without any remedy upon sole decision of Developer.
Disclaimer of Warranty. You expressly acknowledge and agree that use of the Software is at your sole
risk and that the entire risk as to satisfactory quality, performance, accuracy and effort is with you. The
Software is provided to you on an "as is" basis, with all faults and without warranty of any kind.
Developer disclaims all warranties and conditions to the extent permitted by applicable laws, with
respect to the Software, express or implied, including but not limited to any conditions and implied
warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and any warranties and conditions
arising out of course of dealing or usage of trade. Developer does not represent or warrant that the
Software or any third party software will meet your requirements or will be error free or that any errors
will be corrected, Developer further does not warrant the accuracy, timeliness, completeness, or

adequacy of the Software, any third party software and any data accessed therefrom and that the
operation of the Software or any third party software will be uninterrupted. Some jurisdictions do not
allow the exclusion or limitation of certain warranties, so some of the above exclusions may not apply
to you.
Legal Compliance. You agree to comply fully with all applicable export laws (including but not
limited to U.S. export laws) and regulations to ensure that neither the Software nor any technical data
related thereto are exported or re-exported directly or indirectly in violation of, or used for any
purposes prohibited by, such laws and regulations. By downloading and using the Software, you further
represent and warrant that: (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government or
EU embargo or that has been designated by the U.S. Government or by EU as a "terrorist supporting"
country; and (b) you are not listed on any U.S. Government or EU list of prohibited or restricted
parties.
Limitation of Liability. To the extent not prohibited by law in no event will Developer be liable to you
for personal injury and/or any special, indirect, incidental, consequential, exemplary or punitive
damages, including but not limited to damages for lost data, lost profits, loss of goodwill, lost revenue,
service interruption, computer damage or system failure or costs of procurement of substitute goods or
services, arising out of or in connection with this EULA or the installation or use of or inability to use
the Software. Notwithstanding anything to the contrary contained herein, in no event shall Developer´s
aggregate liability for any claim arising out of or related to this EULA, to the fullest extent possible
under applicable law, exceed the amount paid, if any, by you for the Software. Some jurisdictions do
not allow the limitation of liability for personal injury, or of incidental or consequential damages, so
this limitation may not apply to you.
Indemnity. You shall indemnify and hold Developer harmless from any claims, damages, liabilities,
costs and fees (including reasonable attorney fees) arising from (i) your use of the Software, (ii) your
failure to comply with any term of this EULA; and (iii) any claim that your content infringes the
intellectual property rights or other rights of a third party.
Term and Termination. Your license to use the Software under this EULA shall continue until it is
terminated by either party. Your rights under this license will terminate automatically without notice
from the Developer if you fail to comply with any term(s) of this EULA. You may terminate this EULA
at any time, by discontinuing the use of all or any of the Software and by destroying all copies of the
Software in your possession and control. Upon termination, you shall cease all use of the Software and
promptly destroy all copies of the Software in your possession or control.
Miscellaneous. This EULA and all the policies referenced herein constitute the entire agreement
between Developer and you concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a
written amendment (without prejudice to stipulations of „Modification of These Terms“ section
hereinabove). This EULA shall be governed by and interpreted under the laws of the Czech Republic,
without regard to its conflicts of laws provisions. All actions relating to this EULA and the Customized
Software shall be brought in the competent court in the Czech Republic. The United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. If any provision of

this EULA shall be deemed unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be
deemed severable from this EULA and shall not affect the validity and enforceability of any remaining
provisions. Except as otherwise required by law, the controlling language of this EULA is English. In
the event of inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version,
the English language version shall prevail. You do not have any authority to create any obligation or
make any representation on Developer ´s behalf.
End-User Terms required by Apple Inc. (applicable if you download the Software on AppStore) You
acknowledge and agree that (i) this EULA is concluded between Developer and you, and not with
Apple Inc.; (ii) Apple Inc. has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support
services with respect to the Software; (iii) in the event of any failure of the Software to conform to any
applicable warranty, you may notify Apple Inc., and Apple Inc. will refund the purchase price for the
Software to you and to the maximum extent permitted by applicable law, Apple Inc. will have no other
warranty obligation whatsoever with respect to the Software, and any other claims, losses, liabilities,
damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any warranty will be Developer ´s
sole responsibility; (iv) Developer, not Apple Inc., is responsible for addressing any of your claims or
any third party claims relating to the Software or your possession and/or use of the Software, including,
but not limited to: a) product liability claims; b) any claim that the Software fails to conform to any
applicable legal or regulatory requirement; and c) claims arising under consumer protection or similar
legislation; (v) in the event of any third party claim that the Software or the your possession and use of
the Software infringes that third party’s intellectual property rights, Developer, not Apple Inc., will be
solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of any such intellectual
property infringement claim; (vi) Apple Inc., and its subsidiaries, are third party beneficiaries of the
EULA, and upon your acceptance of the terms and conditions of the EULA, Apple Inc. will have the
right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce the EULA against you as a third party
beneficiary thereof.
End-User Terms required by Google Inc. (applicable if you download the Software on Google Play)
You acknowledge and agree that (i) this EULA is concluded between Developer and you, and not with
Google Inc.; (ii) Google Inc. has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support
services with respect to the Software; (iii) in the event of any failure of the Software to conform to any
applicable warranty, you may notify Google Inc., and Google Inc. will refund the purchase price for the
Software to you and to the maximum extent permitted by applicable law, Google Inc. will have no
other warranty obligation whatsoever with respect to the Software, and any other claims, losses,
liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any warranty will be
Developer ´s sole responsibility; (iv) Developer, not Google Inc., is responsible for addressing any of
your claims or any third party claims relating to the Software or your possession and/or use of the
Software, including, but not limited to: a) product liability claims; b) any claim that the Software fails
to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and c) claims arising under consumer
protection or similar legislation; (v) in the event of any third party claim that the Software or the your
possession and use of the Software infringes that third party’s intellectual property rights, Developer,
not Google Inc., will be solely responsible for the investigation, defense, settlement and discharge of
any such intellectual property infringement claim; (vi) Google Inc., and its subsidiaries, are third party
beneficiaries of the EULA, and upon your acceptance of the terms and conditions of the EULA, Google
Inc. will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce the EULA against
you as a third party beneficiary thereof.

Contact Us. If you have any questions, complaints and/or claims, you may contact Developer at:
KARFÍK-KLÁSEK s.r.o. , info@rsgnutrition.cz, https://rsgnutrition.cz
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