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OBCHODNÉ PODMIENKY PRE OBJEDNÁVKY ROBOTOV S REGULÁTOROM  

OMNICORE™  

 

(1) Hardvér regulátora ABB Ability™ OmniCore™ 

 

Táto objednávka sa riadi „Všeobecnými obchodnými podmienkami ABB KZ  s nasledovnými dodatkami a 

ďalšími podmienkami dohodnutými pre hardvér ABB Ability™ OmniCore™ . 

 

Hardvér regulátora OmniCore™ sa dodáva so štandardným mobilným pripojením (mobilné dátové 

pripojenie) alebo WIFI modemom a/alebo pripojením na Ethernet. 

 

Mobilné dátové pripojenie:  

 

Ak sa hardvér regulátora ABB Ability™ OmniCore™ dodáva spolu so štandardným, bezplatným 

(strojovým („machine-to-machine“) alebo M2M) mobilným dátovým pripojením, po zapnutí spínača 

hardvéru regulátora ABB Ability™ OmniCore™ a pripojení automaticky nadviaže spojenie s digitálnou 

platformou ABB Ability™. Po nadviazaní spojenia budú do digitálnej platformy ABB Ability™ 

prichádzať údaje z hardvéru regulátora OmniCore™.  

 

Spoločnosť ABB nezaručuje ani negarantuje dostupné, stabilné, neprerušované a nerušené spojenie 

prostredníctvom štandardného mobilného dátového pripojenia. To závisí na dostupnosti a kvalite 

signálu mobilného pripojenia, ktoré zabezpečuje poskytovateľ telekomunikačných služieb v mieste, 

kde je nainštalovaný hardvér ABB Ability™ OmniCore™ Mobilné dátové pripojenie sa používa 

výhradne na pripojenie hardvéru regulátora ABB Ability™ OmniCore™ a vylučuje, bez obmedzenia, 

hlasové služby, prehliadanie internetu, sťahovanie hudby a iné služby, ktoré bežne nie sú považované 

strojové (M2M) ale na človeka orientované telekomunikačné služby. 

 

Spoločnosť ABB má zavedené a dodržiava formálne informačné a kybernetické bezpečnostné 

postupy, ktoré zahŕňajú komerčne primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov 

pred porušením bezpečnosti, náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, úpravou alebo 

neoprávneným zverejnením či prístupom k údajom. 

 

Mobilné dátové pripojenie sa nevyžaduje pri prevádzke hardvéru a nastavenia pripojenia je možné 

kedykoľvek upraviť alebo vypnúť. Podrobné informácie o mobilnom pripojení nájdete v popise služby, 

ktorý si môžete stiahnuť na: https://share.library.abb.com/api/v4?cid=9AAC910011&dk=Manual  

 

Údaje:  

 

Spoločnosť ABB nenadobúda žiadne práva, vlastníctvo či záujem na údajoch okrem tých, ktoré 

spoločnosti ABB udelil zákazník. Spoločnosť ABB však bude mať právo zbierať, ukladať, 

zhromažďovať, analyzovať alebo inak využívať údaje na (i) poskytovanie a údržbu hardvéru, služieb 

a/alebo softvéru spoločnosti ABB pre zákazníka, (ii) predchádzanie, zisťovanie a nápravu problémov 

súvisiacich s bezpečnosťou a/alebo prevádzkou hardvéru, platformy, softvéru, (iii) zlepšovanie a 

vývoj už existujúcich služieb, technológii, produktov a/alebo softvéru a vývoj nových služieb, 

technológii, produktov a/alebo softvéru a všetky zlepšenia a vývoj (vrátane všetkých výsledných práv 

duševného vlastníctva) budú výhradne našim vlastníctvom.  Okrem toho máme právo použiť údaje 

na účely porovnávania (benchmarking) v rozsahu ich anonymizácie a pokiaľ nie sú dôverné. 
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Bezpečné prostredie:  

 

Zákazník nainštaluje hardvér ABB Ability™ OmniCore™ iba do bezpečného prostredia v súlade s 

certifikačnými štandardmi podľa pokynov v špecifikácii produktu, ktorú je možné nájsť a stiahnuť z: 

https://share.library.abb.com/api/v4?cid=9AAC910011&dk=Manual. 

 

 

(2) Služby spojené s ABB Ability™:  

 

Ak objednávka zahŕňa aj služby spojené s ABB Ability™, bude sa táto objednávka riadiť podľa 

Všeobecných obchodných podmienok pre ABB Ability™ z decembra 2018, ktoré sú priložené k tejto 

dohode ako Príloha 1 spolu so Špeciálnymi obchodnými podmienkami pre služby spojené s ABB 

Ability™, dátum, rok, ktoré sú priložené k tejto dohode ako Príloha 2. 

 

 

Príloha:  

 

Príloha 1:  

Obchodné podmienky pre ABB Ability™  

https://ability.abb.com/terms 

 

Príloha 2:  

Špeciálne obchodné podmienky pre služby spojené s ABB Ability™  

https://new.abb.com/products/robotics/service/robot-registration  
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