
Podmínky používání nástroje Bosch Sound Tool 

 

1. Oblast působnosti a definice 

1.1 Společnost Bosch Termotechnika s.r.o., Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 („BOSCH“) poskytuje 
uživateli informace o emisích hluku tepelných čerpadel Bosch vzduch/voda v segmentu výkonů 5 kW 
(„tepelná čerpadla vzduch/voda“) v rámci nástroje BOSCH Sound Tool („BST“), který byl vyvinut 
společností Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Německo 

1.2 V těchto Podmínkách se pojmem „uživatel“ rozumí všechny fyzické a právnické osoby, které 
používají BST.  

1.3 Tyto Podmínky používání upravují použití BST. Použití BST vyžaduje souhlas uživatele s těmito 
Podmínkami. 

 

2. Popis služeb 

2.1 Účelem BST je poskytnout uživateli představu o hluku vydávaném tepelnými čerpadly vzduch/voda. 

2.2 BST generuje zvuky podobné zvukům tepelného čerpadla vzduch/voda ve vztahu k definované 
vzdálenosti uživatele od tepelného čerpadla vzduch/voda a zároveň pracuje s hluky pozadí typickými 
pro dané prostředí. 

2.3 Za tímto účelem BST reprodukuje typické zvuky, které se vyskytují při provozu tepelných čerpadel 
vzduch/voda. K reprodukovaným zvukům jsou přimíchány zvuky prostředí a reálné zvuky pozadí 
městské oblasti, aby bylo možné uvést do souvislosti zvuky tepelného čerpadla vzduch/voda. Uživatel 
může změnit simulovanou vzdálenost od tepelného čerpadla vzduch/voda a další faktory nastavením 
BST v rámci definovaných limitů. 

2.4 Reprodukované zvuky tepelných čerpadel jsou zvukové záznamy, které odpovídají provozu 
příslušného tepelného čerpadla vzduch/voda při venkovní teplotě +7 °C (standardní hodnota A7/W55).   

2.5 Vzhledem k technickým omezením se však reprodukované zvuky odchylují od zvuků vznikajících při 
skutečném provozu tepelného čerpadla vzduch/voda i od skutečných zvuků pozadí. Specifické 
vlastnosti výrobku a instalace, stejně jako umístění instalace příslušné jednotky, vzdálenost zdrojů 
vytvářejících hluk pozadí, stejně jako klimatické a povětrnostní podmínky a další ovlivňující faktory, 
jako je tloušťka stěn, filtrační účinek zasklení nebo umístění oken, mají významný vliv na skutečný hluk 
vnímaný při reálném provozu tepelného čerpadla vzduch/voda.    

2.6 Kromě toho je hlasitost reprodukovaných zvuků generovaných zařízením BST výrazně závislá na 
nastavení hlasitosti reproduktorů nebo jiných reprodukčních zařízení používaných uživatelem. 

  

3. Práva na užívání 

Uživatel je oprávněn používat BST výhradně v souladu s těmito Podmínkami používání. Jakékoli další 
použití, kopírování, stahování a/nebo šíření obsahu mimo rozsah určený společností BOSCH v souladu 
s těmito Podmínkami používání není povoleno. 

 



4. Úpravy / změny 

Společnost BOSCH si vyhrazuje právo měnit, rušit nebo doplňovat rozsah nabídky i jednotlivé soubory 
bez předchozího upozornění. Společnost BOSCH si zejména vyhrazuje právo provádět změny v 
souborech v souvislosti se stavem reprodukovaným uživatelem bez dalšího upozornění.  

 

5. Uživatelský poplatek 

Používání BST je bezplatné.  

 

6. Odpovědnost 

6.1 Společnost BOSCH odpovídá pouze za úmysl, hrubou nedbalost a nedostatek zaručených vlastností. 
To neplatí pro újmu na životě nebo zdraví nebo pro případy povinné odpovědnosti podle zákona.  

6.2 Společnost BOSCH neodpovídá za škody vzniklé v důsledku používání BST mimo účel použití 
stanovený v těchto Podmínkách používání.  

6.3 Společnost BOSCH zejména nepřebírá žádnou odpovědnost za hluk vydávaný tepelnými čerpadly 
vzduch/voda v reálném provozu, který odpovídá hluku simulovanému v BST.  

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto Podmínek používání neplatná, nemá to vliv na platnost 
ostatních ustanovení. 

7.2 S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije hmotné právo 
Spolkové republiky Německo. Místem soudní příslušnosti je Stuttgart. 

7.3 Změny a/nebo doplňky musí být provedeny v textové podobě.  
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