
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

Žádost o rozšířený mód ESI[tronic] Truck 
Žádám o poskytnutí: 

Rozšířený mód (užitková vozidla) – PIN 1 

Rozšířený mód (přívěsy) – PIN 2 
(Potvrzení o kurzu přívěsů EBS je přiloženo) 

Rozšířený mód ESI[tronic] Truck – dodatek č. 1 k licenční smlouvě 
1. Všeobecná ustanovení

Verze Rozšířený mód ESI[tronic] Truck (dále jen „Rozšířený
mód“) umožňuje přístup k zvláštním funkcím softwaru, který 
je k dispozici Nabyvateli licence na základě licenční smlouvy
uzavřené mezi Robert Bosch Odbytová s.r.o. a Nabyvatelem 
licence ze dne: ……………………....... (dále jen „Smlouva“),
přičemž tyto funkce jsou obsaženy v podprogramu 
Diagnostika. Těmito funkcemi jsou: programování,
konfigurace průběhu, regulace a funkce odpojení
výstražných světel. Tyto funkce mohou mít vliv na
bezpečnost elektronického kontrolního systému
vozidla.
Tyto funkce mohou změnit pracovní výkon elektronických částí
bezpečnostního systému a přístrojů vozidla.
Verze Rozšířeného módu je poskytována níže uvedeným 
Poskytovatelem licence níže uvedenému Nabyvateli licence pro 
potřeby jeho využití na základě tohoto dodatku ke Smlouvě, jehož
účelem je stanovení podmínek užívání a zpřístupnění Rozšířeného 
módu. Rozšířený mód je Nabyvatel licence oprávněn využívat
prostřednictvím zvoleného a níže specifikovaného uživatele/ů 
licence (dále jen „Uživatel“) 

2. Povinnosti
2.1. Nabyvatel licence zajistí, že ti, kdo budou zajišťovat provoz

zvláštních funkcí s pomocí počítačového programu (Uživatel) 
vč. KTS Truck softwaru, striktně dodrží veškeré vydané 
specifikace, sekvence a fáze. Diagnostiky, opravy a 
programování v Rozšířeném módu (přívěsy) - PIN 2 mohou 
být prováděny pouze Uživateli autorizovanými k používání 
PIN 2. 

2.2.  Konfigurace, regulace a programovací funkce musí být Uživatelem 
potvrzeny, aby nedocházelo k aktivaci nedopatřením.  

2.3. Funkce budou aktivovány/provedeny teprve po potvrzení 
Uživatelem.  

2.4.  Pro některé zvláštní funkce bude zapotřebí aktivační heslo. Toto 
heslo bude dáno k dispozici po vzájemném podpisu tohoto 
dodatku.  

2.5.  Robert Bosch Odbytová s.r.o. vyrozumí všechny mechaniky, kteří 
pracují s Rozšířeným módem, o možnosti účasti na servisních 
školeních společnosti Bosch jako i o dalších relevantních školeních 
jiných subjektů.  

3. Upozornění 
3.1. Zásah do elektronických systémů a výměna elektronických

systémů, které umožňují programování, konfiguraci průběhu, 
regulaci a funkci odpojení výstražných světel, je možná 
pouze za dodržení následujících podmínek:  
 Po načtení konfigurace řídící jednotky („ŘJ“), která má být 
nahrazena.
 Po úspěšné identifikaci ŘJ a přiřazení typu ŘJ ve vozidle, které 
bylo v programu vybráno.

 Po zjištění některých údajů, které zná jen výrobce vozidla, je-
li to potřebné.

3.2. V případě vážně poškozené ŘJ, kdy není možné získat výše 
popsané konfigurační referenční hodnoty, přičemž došlo ke 
ztrátě dat od výrobce nebo převládají pochybnosti ohledně 
identifikace ŘJ nebo její shody s modelem vybraným v programu, 
nelze provádět funkce programování, konfigurace průběhu, 
regulace a odpojení výstražných světel. V těchto případech musí 
být uvedené procesy provedeny speciálně podle značky vozidla 
pouze odbornou osobou (smluvní autorizovanou opravnou). 
Pouze tato odborná osoba může požadovat tato data, která jsou 
vyžadována z důvodu zachování zákonnosti, bezpečnosti a 
přesnosti při průběhu výše jmenovaných procesů.  

4. Heslo
Nabyvatel licence a Uživatelé, kteří obdrželi příslušné heslo,
se podpisem tohoto dodatku zavazují neprovádět
s diagnostickým přístrojem Bosch zejména takové operace,
které by poškodili bezpečnost vozidla. Nabyvatel licence a
Uživatel se dále zavazují, že nezpřístupní PIN 2 třetím
osobám. Třetími osobami se rozumí jakékoliv jiné fyzické a
právnické osoby odlišné od Nabyvatele licence, nebo
Uživatele.

5. Vyloučení odpovědnosti
Robert Bosch Odbytová s.r.o. neodpovídá za osobní a majetkové 
škody, které vznikly na základě chybného užití Rozšířeného módu 
včetně hardwaru Uživatelem nebo Nabyvatelem licence; Uživatelé 
a Nabyvatel licence se vzdávají práva na náhradu škody vzniklé 
nesprávným či obdobným užitím Rozšířeného módu či hardwaru.

6. Ochrana dat 
6.1. Na tento dodatek se uplatní v rozsahu neupraveném tímto 

dodatkem ustanovení Smlouvy a příslušné právní předpisy a 
případně také všeobecné obchodní podmínky užívání ESI[tronic] 
Truck, budou-li vydány. 

6.2. Nabyvatel licence a Uživatel souhlasí, že zaregistrovaná a užívaná 
data z Rozšířeného módu mohou být zpracována a užita 
poskytovatelem licence a to zejména pro marketingové účely 
poskytovatele licence, optimalizační procesy softwaru 
poskytovatele licence, a pro poskytování informací třetím stranám. 

6.3. Nabyvatel licence a Uživatel dále souhlasí, že poskytovatel licence 
může shromažďovat, zpracovávat a užívat data pro zlepšování a 
zvyšování druhů výrobků, funkcí výrobků, statistický marketing a 
optimalizační účely, a dále souhlasí, že poskytovatel licence může 
tato data zprostředkovávat třetím stranám.  
Daty se ve smyslu odstavců 6.2 a 6.3 zejména rozumí: 

- Hardwarové informace diagnostického zařízení
- IP adresa odpovídajícího PC 
- SSID, název WLAN routeru ve formátu prostého textu 
- Identifikační údaje automobilu 



- Informace o licenci 
Poskytovatel licence nesmí sbírat, zpracovávat a užívat žádné další
osobní údaje.

6.4. Všechny osobní údaje získané v souladu s tímto dodatkem budou 
poskytovatelem licence považovány za důvěrné a bude s nimi 
nakládáno v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. 
Nabyvatel licence a Uživatel může požádat poskytovatele licence o 
poskytnutí všech osobních údajů zpracovávaných a ukládaných o 
jeho osobě. Je-li to nezbytné, může Nabyvatel licence nebo Uživatel 
žádat opravu, odstranění nebo blokování poskytovaných dat. Výše 
uvedené se nevztahuje na právní povinnosti poskytovatele licence 
k archivaci, blokování, smazání, informování a předání informací 
v souladu se zákonnými, soudními nebo správními požadavky, a to 
vše v souladu s ustanoveními obchodních podmínek. 

7. Závěrečné prohlášení 
Nabyvatel licence a Uživatel souhlasí s podmínkami dodatku
a prohlašují, že:
 byli seznámeni s obsahem dodatku a plně všemu rozuměli.
 byli seznámeni s podmínkami a omezeními týkajícími se použití

ESI[tronic] Truck/ KTS Truck a porozuměli jim.
 Přijímají omezení odpovědnosti Poskytovatele licence podle 

článku 5 tohoto dodatku.
 Obnoví blokaci zvláštních funkcí a nepředají heslo k nim.

v případě, že přístroj bude předán třetí osobě.
 Budou dodržovat všechny výše uvedené body, se kterými plně

souhlasí, což stvrzují svým podpisem tohoto dodatku.

8. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek a vztahy z něho vyplývající i vztahy dodatkem
neupravené se řídí právním řádem České republiky s vyloučením 
kolizních norem. Ustanovení tohoto dodatku se řídí zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského 
zákona ve znění pozdějších předpisů.

Nabyvatel a uživatel licence 

  Obchodní firma, sídlo, IČO/
Jméno, příjmení, místo podnikání, IČO 

   (Nabyvatel licence) 

Jméno a příjmení uživatele Rozšířeného módu, 
datum narození, trvalé bydliště 
(Uživatel) 

E-mail nebo fax  

Zákaznické číslo ESI[tronic]  

ID modulu KTS Truck 

Datum  Podpis nabyvatele licence a uživatele 

  Doplní zákaznická linka 

Potvrzení o úspěšném absolvování školení k přívěsům EBS bylo vydáno a je přiloženo 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 
(Poskytovatel licence) 

Datum  Podpis 




