
PŘÍLOHA k Obchodním podmínkám SHERLOG Security  

 

I. V níže uvedených státech poskytuje společnost SHERLOG SE službu dle OP čl. I., odst. 1, písm. 

h), a to výhradně k níže uvedeným produktům SHERLOG Security. K níže uvedeným produktům 

se vztahuje ujednání čl. IV. písm. k) a čl. VI., písm. c) aktuálních OP: 

 

SHERLOG Satellite, SHERLOG Neo Satellite, SHERLOG RSG, SHERLOG Platinum   

•  Albánie 

•  Andorra 

•   Belgie 

•  Bělorusko 

•  Bosna a Hercegovina 

•  Bulharsko 

•  Černá Hora 

•  Česko 

•  Dánsko 

•  Estonsko 

•  Finsko 

•  Francie 

•  Chorvatsko 

•  Irsko 

•  Itálie 

   •  Kosovo  

•  Lichtenštejnsko 

•  Litva 

•  Lotyšsko 

•  Lucembursko 

•  Maďarsko 

•  Moldavsko 

•  Monako 

•  Německo 

•  Nizozemsko 

•  Norsko 

•  Polsko 

•  Portugalsko 

•  Rakousko 
  

   •  Rumunsko 

•  Rusko (evropská č.) 

•  Řecko 

•  San Marino 

•  Severní Makedonie 

•  Slovensko 

•  Slovinsko 

•  Spojené království 

•  Srbsko 

•  Španělsko 

•  Švédsko 

•  Švýcarsko 

•  Ukrajina 

•  Vatikán 
  

II. V níže uvedených státech poskytuje společnost SHERLOG SE službu dle OP čl. I., odst. 1, písm. 

h), a to výhradně k níže uvedeným produktům SHERLOG Security. K níže uvedeným produktům 

se vztahuje ujednání čl. IV. písm. k) a čl. VI., písm. c) aktuálních OP: 

 

SHERLOG Gold 

•  Slovensko  •  Česko

 

III. V níže uvedených státech poskytuje společnost SHERLOG SE službu dle OP čl. I., odst. 1), 

písm. h), a to k ostatním produktům SHERLOG Security, které nejsou uvedeny v odstavci č. I. 

a č. II. této přílohy aktuálních OP: 

•  Česko 

 

IV. U níže vybraných produktů poskytuje společnost SHERLOG SE službu elektronické 

 knihy jízd: 

   

- dle OP čl. I., odst.1, písm. g), a to výslovně na žádost Zákazníka a u následujících 

produktů:  

SHERLOG Neo Satellite, SHERLOG RSG, SHERLOG Platinum.   

- dle OP čl. I., odst.2), písm. e), a to výslovně na žádost Zákazníka a za poplatek uvedený 

v aktuálně platném ceníku u následujících produktů: 

SHERLOG Gold 

 

 

Tato příloha je nedílnou součástí Obchodních podmínek poskytování služeb systému  SHERLOG Security  

 

  

 Aktualizováno k 1. 1. 2021   
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