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Όροι χρήσης των Λειτουργιών InControl Touch Pro και Pivi Pro 
Ισχύει από 7 Αυγούστου 2020 

Στους παρόντες Όρους, ως "εμείς/εμάς/μας" νοείται η Jaguar Land Rover Limited (αριθμός 

μητρώου 1672070) με έδρα στη διεύθυνση Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF. 

1. Σχετικά με τους παρόντες Όρους 

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ("Όροι") ισχύουν για οχήματα που διαθέτουν τις 

λειτουργίες InControl Touch Pro ή Pivi Pro και καλύπτουν τη λειτουργίες ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας, συνδεδεμένων υπηρεσιών και ενημέρωσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των λογισμικών, των εικόνων, του κειμένου, των δεδομένων και άλλου περιεχομένου που 

σχετίζονται με αυτές τις λειτουργίες ή αποτελούν τμήμα τους ("Λειτουργίες").  Λάβετε υπόψη 

ότι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι Λειτουργίες στο όχημά σας, καθώς αυτό εξαρτάται 

από τις προδιαγραφές για το μοντέλο του οχήματος και τη χώρα σας. Επικοινωνήστε με τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες.   

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε πρόσθετους όρους και πολιτικές προστασίας 

προσωπικών δεδομένων τελικού χρήστη όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες Λειτουργίες, όπως για 

παράδειγμα Λειτουργίες που παρέχονται από επιλεγμένους τρίτους παρόχους ή που σας 

προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρμογές ή ηλεκτρονικό περιεχόμενο (π.χ. η 

υπηρεσία InControl Touch Pro "Live").  

Για το InControl Touch Pro, ισχύουν όροι τρίτου παρόχου για πλοήγηση και πολυμέσα 

Gracenote.  Μπορείτε να τους διαβάσετε εδώ:   

• https://legal.here.com 

• https://legal.here.com/privacy 

 

• Για τους όρους χρήσης των πολυμέσων Gracenote, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου 

του οχήματος.  

Για το Pivi Pro, οι όροι των τρίτων παρόχων ισχύουν για τη συνδεσιμότητα πλοήγησης και 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής θεμιτής χρήσης).  Μπορείτε 

να τους διαβάσετε εδώ:   

 

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

• https://move.tatacommunications.com/terms-and-conditions 

• https://move.tatacommunications.com/policies/privacy 

 

https://legal.here.com/
https://legal.here.com/privacy
https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
https://move.tatacommunications.com/terms-and-conditions
https://move.tatacommunications.com/policies/privacy
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Με τη χρήση των Λειτουργιών, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, καθώς 

και με τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόχου της 

Λειτουργίας. Διαβάστε τους προσεκτικά. Συνιστάται να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στα 

άρθρα 2 (κάρτα SIM και χρεώσεις δεδομένων), 7 (Χρήση δεδομένων και προστασία 

προσωπικών δεδομένων) και 8 (Περιορισμός ευθύνης) παρακάτω. 

Σε ορισμένες αγορές, ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να σας 

ζητήσει να ολοκληρώσετε μια ηλεκτρονική διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας για να 

ενεργοποιηθεί η τοποθετημένη κατά την παραγωγή κάρτα SIM , ώστε να συμμορφωθεί με τις 

τοπικές νομικές απαιτήσεις. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

• Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι οποιοδήποτε άλλο άτομο στο οποίο επιτρέπετε 

να χρησιμοποιεί το όχημα έχει ενημερωθεί για τους παρόντες Όρους και χρησιμοποιεί 

τις Λειτουργίες σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. 

• Οι παρόντες Όροι ισχύουν και για εσάς εάν χρησιμοποιείτε ένα όχημα που διαθέτει τις 

Λειτουργίες και αποτελεί μέρος ενός "στόλου", ακόμη και εάν δεν έχετε εσείς 

προσωπικά αγοράσει ή μισθώσει το όχημα, ή εγγραφεί για τις Λειτουργίες. Ως στόλος 

νοείται μια ομάδα οχημάτων που συντηρούνται, είναι στην κατοχή ή έχουν εκμισθωθεί 

από μια επιχείρηση ή άλλον οργανισμό και όχι από κάποιο φυσικό πρόσωπο ή 

οικογένεια. Για παράδειγμα, σε αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται ένα ενοικιαζόμενο 

όχημα που παρέχεται σε εσάς από μια εταιρεία ενοικίασης, ένα όχημα που παρέχεται 

σε εσάς από τον εργοδότη σας ή ένα όχημα που παρέχεται σε εσάς από εμάς ή τους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας στο πλαίσιο προσωρινού δανεισμού.  

• Οι παρόντες Όροι ισχύουν για οποιαδήποτε πρόσβαση και χρήση των Λειτουργιών, 

είτε μέσω της τοποθετημένης κατά την παραγωγή κάρτας SIM, της τοποθετημένης 

κάρτας SIM είτε στην περίπτωση που συνδέεστε μέσω Wi-Fi. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε με τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.    

 

2. Κάρτες SIM και χρεώσεις δεδομένων 

2.1 Θα χρειαστείτε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module - Μονάδα Ταυτότητας 

Συνδρομητή) και ένα πρόγραμμα δεδομένων για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες 

Λειτουργίες και δυνατότητες (για παράδειγμα, το Wi-Fi Hotspot, το πρόγραμμα 

περιήγησης web InControl Touch Pro και την υπηρεσία "Live", όπου είναι εφικτό).  Η 

κάρτα SIM στο όχημα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική, καθώς οι σχετικές 

Λειτουργίες ή δυνατότητες ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν η κάρτα SIM έχει υποστεί 

ζημιά, αφαιρεθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.   
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2.2 Η κάρτα SIM ενδέχεται να παρέχεται με το όχημα (είτε είναι ενσωματωμένη στο όχημα 

είτε παρέχεται για εισαγωγή στην υποδοχή κάρτας SIM) ή να αγοράστηκε ξεχωριστά 

και να παρέχεται από εσάς, ανάλογα με τις προδιαγραφές για το μοντέλο και τη χώρα 

του οχήματός σας. 

2.3 Εάν επιλέξετε να αντικαταστήσετε μια κάρτα SIM που παρασχέθηκε αρχικά με το 

όχημα με μια άλλη κάρτα SIM, θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις δεδομένων 

που σχετίζονται με τη χρήση της άλλης κάρτας SIM.  

2.4 Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών δικτύου και τις 

χρεώσεις του προγράμματος δεδομένων που σχετίζονται με την κάρτα SIM και τη 

χρήση των Λειτουργιών (μετά από οποιαδήποτε αρχική δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 

ή συμπεριλαμβανόμενο πρόγραμμα δεδομένων, όπου αυτό ισχύει).  Σε αυτές ενδέχεται 

να περιλαμβάνονται τυχόν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών δικτύου για διεθνή 

περιαγωγή δεδομένων.  Οι ρυθμίσεις συνδεσιμότητας στο όχημα σάς επιτρέπουν να 

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 

για το πρόγραμμα δεδομένων σας, συνεπώς ελέγξτε αυτές τις ρυθμίσεις εάν θέλετε να 

αποφύγετε τις χρεώσεις διεθνούς περιαγωγής δεδομένων. Οι ενημερώσεις λογισμικού 

δεν θα επηρεαστούν. 

2.5 Εάν είχατε τοποθετήσει μια δική σας κάρτα SIM, θα πρέπει να την αφαιρέσετε, εάν το 

όχημα δεν είναι στην κατοχή σας ή δεν το χρησιμοποιείτε πλέον.  Εάν δεν το κάνετε, 

θα συνεχίσετε να είστε υπεύθυνοι για τις χρεώσεις δεδομένων (εάν υπάρχουν) από τη 

χρήση των Λειτουργιών στο όχημα. 

2.6 Η μετάδοση δεδομένων μέσω της τοποθετημένης κατά την παραγωγή κάρτας SIM 

πραγματοποιείται σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τα οποία παρέχονται και ελέγχονται 

από τον επιλεγμένο από εμάς πάροχο υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

["Πάροχος υπηρεσιών ΜNO" (Mobile Network Operator)], είτε απευθείας είτε μέσω 

παρόχου με τοπική άδεια με τον οποίο ο Πάροχος υπηρεσιών MNO βρίσκεται σε 

διακανονισμό βάσει συμβολαίου.  Ο πάροχος υπηρεσιών MNO ενεργεί ως ο πάροχος 

υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας για τις Λειτουργίες.  Θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.  Για το Pivi 

Pro, αυτό αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου δικτύου στο 

άρθρο 1, παραπάνω. Για το InControl Touch Pro, αυτό αναφέρεται στους όρους και τις 

προϋποθέσεις του παρόχου δικτύου που αποδέχεστε κατά την εγγραφή και την 

ενεργοποίηση μιας κάρτας SIM στην υποδοχή κάρτας SIM του οχήματος. 

 

 

3. Λογαριασμοί χρηστών και συνδρομές 

3.1 Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες και Λειτουργίες θα χρειαστεί πρώτα (α) 

να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό (για παράδειγμα, ένα λογαριασμό InControl ή ένα 

λογαριασμό πλοήγησης Touch Pro) και (β) μια τρέχουσα συνδρομή (μια συνδρομή 

είναι το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης εκ μέρους σας μιας συνδεδεμένης 

Λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα). 
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3.2 Η περίοδος αρχικής συνδρομής περιλαμβάνεται κατά την αρχική αγορά του οχήματος 

ή του προαιρετικού πακέτου, ανάλογα με τη Λειτουργία και τις προδιαγραφές του 

μοντέλου και της χώρας του οχήματός σας.  Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη 

σχετική Λειτουργία μετά την περίοδο της αρχικής συνδρομής, θα πρέπει να 

ανανεώσετε τη συνδρομή σας και να πληρώσετε τις ισχύουσες χρεώσεις ανανέωσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρχική συνδρομή και τον τρόπο 

ανανέωσης, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.  

3.3 Εάν το όχημα δεν είναι στην κατοχή σας ή δεν το χρησιμοποιείτε πλέον (για 

παράδειγμα, εάν πωλήσετε το όχημα, λήξει η μίσθωσή σας, ή το όχημα χαθεί ή κλαπεί), 

αποτελεί δική σας ευθύνη να ακυρώσετε το λογαριασμό σας.  Θα πρέπει να 

καταργήσετε το προφίλ και το λογαριασμό σας από το όχημα, να διαγράψετε το 

λογαριασμό σας και να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στις 

Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας του οχήματος. 

3.4 Αποτελεί δική σας ευθύνη να διατηρείτε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας ακριβείς 

και ενημερωμένες, καθώς και να διατηρείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας ασφαλή και 

απόρρητα.  Εκτός από την περίπτωση δικού μας σφάλματος, δεν φέρουμε ευθύνη για 

οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού σας ή των 

Λειτουργιών.  

3.5 Μετά τη λήξη της συνδρομής σας, μπορούμε να διαγράψουμε όλα τα αρχεία και τα 

δεδομένα σας που είναι στην κατοχή ή τον έλεγχο μας και αφορούν εσάς χωρίς να 

έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας. 

 

4. Ενημερώσεις λογισμικού 

4.1 Στους παρόντες Όρους, ως "Ενημερώσεις λογισμικού" νοούνται οι ασύρματες 

ενημερώσεις λογισμικού για το InControl Touch Pro και Pivi Pro ή άλλα συστήματα του 

οχήματος για τα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη απευθείας στο όχημα για 

τη διατήρηση ή τροποποίηση αυτών των συστημάτων ή για την παροχή βελτιωμένων 

λειτουργιών και δυνατοτήτων στο όχημα. 

4.2 Όταν το όχημα είναι συνδεδεμένο, οι Ενημερώσεις λογισμικού θα είναι διαθέσιμες κατά 

καιρούς για τα συστήματα του οχήματος. Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των 

Ενημερώσεων λογισμικού από τις ρυθμίσεις οχήματος ή ενδέχεται οι Ενημερώσεις 

λογισμικού να πραγματοποιηθούν από εμάς. 

4.3 Ανάλογα με τον τύπο της Ενημέρωσης λογισμικού, τις προδιαγραφές του οχήματος και 

τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς, οι Ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να μπορούν 

να ληφθούν και να εγκατασταθούν αυτόματα ή ενδέχεται να έχετε την επιλογή 

επαναπρογραμματισμού ή απόρριψης της ενημέρωσης. 

4.4 Λάβετε υπόψη τους παρακάτω σημαντικούς όρους για τις Ενημερώσεις λογισμικού: 
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(a) Ανάλογα με τις προδιαγραφές του οχήματος, οι Ενημερώσεις λογισμικού 

μπορούν να ληφθούν μέσω της ενσωματωμένης κάρτας SIM του οχήματος, 

μιας τοποθετημένης κάρτας SIM στην υποδοχή κάρτας SIM ή μέσω 

σύνδεσης Wi-Fi. Λάβετε υπόψη πως οι Ενημερώσεις λογισμικού μέσω μη 

ενσωματωμένης κατά την παραγωγή κάρτας SIM στο όχημα ενδέχεται να 

προκαλέσει χρεώσεις στο πρόγραμμα δεδομένων της κάρτας SIM σας.   

(b) Κατά την εγκατάσταση ορισμένων τύπων ενημερώσεων λογισμικού, 

ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες του οχήματος (για παράδειγμα, η Κλήση 

έκτακτης ανάγκης SOS, η Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια, η υπηρεσία 

InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro και ορισμένες λειτουργίες της 

εφαρμογής InControl Remote) ενδέχεται να είναι προσωρινά 

απενεργοποιημένες. Πρέπει να επιλέξετε την εγκατάσταση αυτών των 

Ενημερώσεων λογισμικού μόνο όταν δεν χρειάζεται να οδηγείτε το όχημα και 

είναι σταθμευμένο σε ασφαλή και προφυλαγμένη τοποθεσία. 

(c) Οι Ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να μην εγκατασταθούν σωστά εάν το 

όχημά σας δεν διαθέτει τυπικό λογισμικό ή υλικό.  

(d) Οι Ενημερώσεις λογισμικού θα αντικαταστήσουν το τρέχον λογισμικό στο 

όχημα. Αυτό ενδέχεται επίσης να ισχύει για μη τυπικό λογισμικό τρίτου 

μέρους στο όχημα.  

(e) Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με τις 

Ενημερώσεις λογισμικού, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο. 

4.5 Αν διαθέτετε ένα όχημα στόλου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο κάτοχος του στόλου 

μπορεί να έχει όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές ή διαδικασίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη χρήση των Ενημερώσεων λογισμικού από εσάς. Αποτελεί δική σας 

ευθύνη να ενημερωθείτε από τον κάτοχο στόλου σχετικά με τη χρήση των 

Ενημερώσεων λογισμικού στο όχημα στόλου που σας αφορά. 

4.6 Προκειμένου να σας παρέχουμε μια Ενημέρωση λογισμικού, ενδέχεται να συλλέξουμε 

και να επεξεργαστούμε δεδομένα από το όχημά σας, όπως τον Αριθμό πλαισίου 

οχήματος και τις πληροφορίες θέσης. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν γενικά 

για τον προσδιορισμό της διαθεσιμότητας ή/και της επιλεξιμότητας για μια Ενημέρωση 

λογισμικού στην αγορά σας. Διαφορετικά, θα αναλυθούν ως μέρος μιας έκδοσης. 

 

5. Περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτου μέρους 

5.1 Τα Pivi Pro και InControl Touch Pro σάς προσφέρουν τη δυνατότητα να έχετε 

πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτου μέρους μέσω των Λειτουργιών του 

οχήματός σας (για παράδειγμα, η υπηρεσία "Live" στο InControl Touch Pro). Έχουμε 
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επιλέξει και καταστήσει διαθέσιμη την πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες 

τρίτου μέρους προς όφελος των πελατών μας.  

5.2 Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες τρίτου μέρους παρέχονται από τους επιλεγμένους 

από εμάς τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες τρίτου 

μέρους ενδέχεται να υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις 

πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου τρίτου παρόχου (τα 

οποία είναι ξεχωριστά από τους παρόντες Όρους). Κατά περίπτωση, θα πρέπει να τα 

διαβάσετε και να τα αποδεχτείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση και να 

χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του εν λόγω τρίτου μέρους. Για 

παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης θα χρειαστείτε 

το δικό σας λογαριασμό στον αντίστοιχο πάροχο μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα 

πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών 

δεδομένων για το εν λόγω μέσο. 

5.3 Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιουσδήποτε διακανονισμούς ή συμφωνίες ανάμεσα σε 

εσάς και τους τρίτους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών, και η σύναψη αυτών 

πραγματοποιείται με αποκλειστική δική σας ευθύνη και δαπάνες. Για παράδειγμα, είστε 

υπεύθυνοι για την καταβολή οποιωνδήποτε χρεώσεων για εφαρμογές τρίτου μέρους 

για τις οποίες επιλέγετε να κάνετε λήψη ή να αποκτήσετε συνδρομή. 

5.4 Οι δυνατότητες επιλογής περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτου μέρους που είναι 

διαθέσιμα για το όχημά σας ενδέχεται κατά καιρούς να υπόκεινται σε αλλαγές. 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναστείλουμε, να καταργήσουμε ή να 

απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτου 

μέρους ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. 

5.5 Κατά καιρούς ενδέχεται να παρέχουμε διαθέσιμες ενημερώσεις για περιεχόμενο και 

υπηρεσίες τρίτων, τα οποία ενδέχεται να απαιτούν την αποδοχή των νέων όρων και 

προϋποθέσεων τρίτων και των πολιτικών προστασίας δεδομένων τους.  

 

6. Χρήση των Λειτουργιών 

6.1 Παρέχουμε τις Λειτουργίες σε εσάς μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση ή εσωτερική χρήση 

από την επιχείρησή σας σε σχέση με το όχημα.  Οι Λειτουργίες πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και όχι για μεταπώληση.  

Δεν επιτρέπεται σε εσάς και δεν πρέπει να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε άλλο να 

χρησιμοποιεί τις Λειτουργίες με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος: 

(a) Είναι παράνομος, απαγορεύεται ή υπόκειται σε περιορισμούς σε οποιαδήποτε 

χώρα στην οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ή χρησιμοποιείτε τις Λειτουργίες 

(για παράδειγμα, όπου δεν επιτρέπεται η χρήση πληροφοριών θέσης κάμερας 

ασφαλείας). 

(b) Δεν είναι ασφαλής ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εαυτού σας, των επιβατών 

ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου. 
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(c) Προκαλεί βλάβη στο όχημα, στα δεδομένα, στο λογισμικό, στη συσκευή, σε 

συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα. 

(d) Δεν έχει εγκριθεί από εμάς ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών). 

6.2 Εκτός από τους όρους του άρθρου 6.1, δεν επιτρέπεται η χρήση του προγράμματος 

περιήγησης web InControl Touch Pro: 

(a) Με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή βλάπτει, απενεργοποιεί, 

υπερφορτώνει, επηρεάζει αρνητικά ή υποβαθμίζει τα συστήματα μας ή εκείνα του 

παρόχου υπηρεσιών δικτύου ή την ασφάλεια ή παρεμποδίζει άλλους χρήστες του 

δικτύου, ή 

(b) για οποιαδήποτε ομότιμη λειτουργία κοινής χρήσης αρχείων ("P2P"), bit torrent ή 

δίκτυο διακομιστή μεσολάβησης, αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, 

αποστολή αυτόκλητων μαζικών email ή διαφημιστικών μηνυμάτων, διατήρηση 

οποιασδήποτε μορφής διακομιστή email, ή με οποιονδήποτε τρόπο που 

περιλαμβάνει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που επιτρέπει την πρόσβαση 

σε δημόσια διεύθυνση IP ή διαδικτυακή διεύθυνση. 

6.3 Αποτελεί δική σας ευθύνη να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες κώδικες οδικής 

κυκλοφορίας και τις καλές πρακτικές οδήγησης αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση 

των Λειτουργιών.   

6.4 Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι Λειτουργίες είναι διαθέσιμες και λειτουργούν 

σωστά, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Λειτουργίες (ή οποιαδήποτε από τις 

δυνατότητές τους) δεν θα παρουσιάζουν ποτέ σφάλματα ή ότι θα είναι συνεχώς 

διαθέσιμες ή ότι θα επιτρέπεται η χρήση τους σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σε 

όλες τις χώρες.  Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης web 

InControl Touch Pro, ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην εμφανίζονται ή να μην 

λειτουργούν σωστά στην οθόνη του οχήματος.   

6.5 Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα ορισμένων στοιχείων των Λειτουργιών 

εξαρτώνται από την κάλυψη του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και άλλους παράγοντες 

που βρίσκονται εκτός του δικού μας ελέγχου.  Για παράδειγμα, η σύνδεση δικτύου 

ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε απομακρυσμένες περιοχές ή κλειστούς χώρους και 

να επηρεάζεται από εμπόδια όπως λόφοι, ψηλά κτίρια και σήραγγες, ή από τη 

χωρητικότητα του δικτύου.  Επιπλέον, οι Λειτουργίες ενδέχεται να υπόκεινται σε 

διακοπή ή χρόνο εκτός λειτουργίας λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης ή 

τροποποιήσεις, ωστόσο θα προσπαθούμε πάντα να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν μη 

διαθεσιμότητα που προκαλείται από αυτές τις αιτίες.   

6.6 Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα ή το περιεχόμενο της πλοήγησης (π.χ. 

χάρτες, κάμερες ασφαλείας, όρια ταχύτητας ή δεδομένα κίνησης) είναι ακριβή, πλήρη 

ή ενημερωμένα.  Οι Λειτουργίες παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας, αλλά 
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εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους κώδικες οδικής 

κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των οδικών σημάτων και των ορίων ταχύτητας. 

6.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναστείλουμε, να καταργήσουμε ή να 

απενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Λειτουργίες ή δυνατότητες ανά 

πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.  Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για 

την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης στα συστήματα όπου 

εκτελούνται οι Λειτουργίες, για λόγους ασφαλείας, εάν απαιτείται από το νόμο ή σε 

περίπτωση που δεν διαθέτουμε πλέον συγκεκριμένες Λειτουργίες ή δυνατότητες στη 

χώρα σας ή γενικά στους πελάτες μας. 

6.8 Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαγράψετε όλα τα προσωπικά στοιχεία, το περιεχόμενο 

και άλλα δεδομένα που ενδέχεται να έχετε αποθηκεύσει στο όχημά σας, στον βαθμό 

που αυτό επιτρέπεται από τις Λειτουργίες και τον εξοπλισμό του οχήματος, πριν από 

τη μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματός σας ή την επιστροφή ενός ενοικιαζόμενου 

ή μισθωμένου οχήματος στον κύριο κάτοχό του.  Για παράδειγμα, μπορείτε να 

διαγράψετε τα αγαπημένα, το ιστορικό περιήγησης και οποιαδήποτε cookie που έχουν 

αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησης web InControl Touch Pro 

χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης web. 

6.9 Δεν φέρουμε ευθύνη για ιστότοπους, περιεχόμενο ή δεδομένα τρίτων στα οποία 

επιλέγετε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 

περιήγησης web InControl Touch Pro και οι εν λόγω ενέργειες πραγματοποιούνται με 

δική σας ευθύνη.  Οι ιστότοποι αυτοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία cookie ή 

παρόμοιες διατάξεις.  Συνιστάται να διαβάσετε και να βεβαιωθείτε ότι είστε 

ικανοποιημένοι με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές για τα cookie στους ιστότοπους τρίτων που 

επισκέπτεστε.   

6.10 Η χρήση συγκεκριμένων Λειτουργιών (για παράδειγμα, το πρόγραμμα περιήγησης web 

InControl Touch Pro) ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς όταν το όχημα κινείται. 

6.11 Για το InControl Touch Pro, η συνδεσιμότητα Wi-Fi Hotspot δεν θα είναι διαθέσιμη κατά 

τη διάρκεια χρήσης οποιασδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες: Κλήση έκτακτης 

ανάγκης SOS, Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια ή InControl Secure Tracker/ Secure 

Tracker Pro. Η συνδεσιμότητα του Wi-Fi Hotspot ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για 

τριάντα λεπτά μετά το τέλος μιας Κλήσης έκτακτης ανάγκης SOS και μιας κλήσης στη 

Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια ή όταν μια ενεργή υπόθεση InControl Secure Tracker/ 

Secure Tracker Pro είναι ανοιχτή. 
 
 

7. Χρήση δεδομένων και προστασία προσωπικών δεδομένων 

7.1 Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της πολιτική 

προστασίας προσωπικών δεδομένων InControl, που θα βρείτε στην παρακάτω 

διεύθυνση ιστοτόπου: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/CYP
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web/about/privacy-policy/CYP ή https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-

web/about/privacy-policy/CYP. 

 

8. Περιορισμοί ευθύνης 

8.1 Εάν είστε καταναλωτής, έχετε νομικά δικαιώματα αναφορικά με υπηρεσίες που δεν 

παρασχέθηκαν με εύλογη δεξιότητα και φροντίδα ή για λογισμικό που είναι 

ελαττωματικό ή δεν συμφωνεί με τις περιγραφές. Συμβουλές σχετικά με τα νομικά 

δικαιώματά σας παρέχονται από την τοπική υπηρεσία ενημέρωσης πολιτών ή από τη 

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή.  Τα νομικά δικαιώματά σας δεν 

επηρεάζονται από καμία πρόβλεψη των παρόντων Όρων. 

8.2 Καμία πρόβλεψη των παρόντων Όρων δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας σε 

περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού που προκύπτουν από δική μας αμέλεια ή απάτη 

ή δόλια παραποίηση, ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί 

ή να περιοριστεί βάσει της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

8.3 Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 8.2, ή όπως άλλως προβλέπεται 

βάσει των όρων μιας ισχύουσας για το όχημα εγγύησης κατασκευαστή, η μέγιστη 

συνολική ευθύνη μας στο πλαίσιο ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και τις 

Λειτουργίες [βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της 

αμέλειας), παραβίαση θεσμικής υποχρέωσης ή άλλως] θα περιορίζεται σε ποσό ίσο με 

το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς προς εμάς για τις Λειτουργίες.   

8.4 Με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 8.2, ή όπως άλλως προβλέπεται 

βάσει των όρων μιας ισχύουσας για το όχημα εγγύησης κατασκευαστή, δεν φέρουμε 

καμία απολύτως ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για: 

(a) Μη προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Μια απώλεια ή ζημιά θεωρείται 

προβλέψιμη εάν ήταν προφανής συνέπεια μιας εκ μέρους μας παραβίασης ή 

εάν είχε προβλεφθεί από εσάς και εμάς κατά το χρόνο αγοράς του οχήματος 

ή του πακέτου επιλογών το οποίο περιλάμβανε τις Λειτουργίες.  

(b) Οποιεσδήποτε επιχειρηματικές απώλειες που προκύπτουν από τους 

παρόντες Όρους ή σε σχέση με τις Λειτουργίες (όπως, ενδεικτικά, απώλεια 

κερδών ή εσόδων, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, διακοπή 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας), ή 

(c) Οποιεσδήποτε έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές.   

8.5 Οι παρόντες Όροι καθορίζουν το μέγιστο βαθμό των υποχρεώσεων και των ευθυνών 

μας σε σχέση με την παροχή των Λειτουργιών. Με την εξαίρεση όσων αναφέρονται 

ρητώς στους παρόντες Όρους, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις ή 

άλλοι όροι, ρητοί ή σιωπηροί, που να μας δεσμεύουν. Οποιαδήποτε προϋπόθεση, 

εγγύηση, δήλωση ή άλλος όρος σχετικά με την παροχή των Λειτουργιών που 

ενδεχομένως υπονοείται ή ενσωματώνεται με άλλον τρόπο στους παρόντες Όρους είτε 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/CYP
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/CYP
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/CYP
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θεσμικά είτε βάσει κοινού δικαίου είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, αποκλείεται στο 

μέγιστο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο. 

8.6 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία στην παροχή των Λειτουργιών 

ή για οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην εκ μέρους σας χρήση των Λειτουργιών 

που προκαλείται από μια ενέργεια ή συμβάν εκτός του εύλογου ελέγχου μας, όπως, 

ενδεικτικά, η αστοχία ή διατάραξη δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών ή 

του διαδικτύου.  

9. Τερματισμός ή αναστολή  

9.1 Μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε τη χρήση των Λειτουργιών ανά πάσα στιγμή, 

ωστόσο, ανάλογα με τις προδιαγραφές του οχήματος, ορισμένες Ενημερώσεις 

λογισμικού ενδέχεται να παραμείνουν ενεργές.  Για να απενεργοποιήσετε τη 

συνδεσιμότητα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για το πρόγραμμα δεδομένων σας 

χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις συνδεσιμότητας οχήματος.  

9.2 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από μέρους σας με τους παρόντες Όρους, μπορούμε 

να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε αμέσως τους λογαριασμούς, τις συνδρομές ή/και 

την πρόσβαση σε δυνατότητες των Λειτουργιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

10. Άλλοι σημαντικοί όροι 

10.1 Μπορούμε να προβαίνουμε σε αλλαγές στις Λειτουργίες ή/και στους παρόντες Όρους 

κατά καιρούς ως αποτέλεσμα: αλλαγών στους παρόχους μιας Λειτουργίας, στις 

υπηρεσίες ή τους όρους και προϋποθέσεις τους, αλλαγών στους κανονισμούς ή στη 

νομοθεσία, βελτιώσεις ή τροποποιήσεις στις Λειτουργίες ή/και αλλαγές στις πρακτικές 

προστασίας προσωπικών δεδομένων μας και στη χρήση των δεδομένων που 

σχετίζονται με τις Λειτουργίες.  Θα προσπαθούμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι 

οποιεσδήποτε αλλαγές δεν θα αποβούν υλικά επιζήμιες προς εσάς.  Ανάλογα με την 

αλλαγή, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές Λειτουργίες μέχρι 

να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού ή/και να αποδεχτείτε τυχόν νέους όρους 

και προϋποθέσεις που ενδεχομένως ισχύουν. 

10.2 Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αυτό θα γίνει χρησιμοποιώντας τα 

στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στο λογαριασμό σας ή, εάν δεν έχετε κάποιο 

λογαριασμό, τα στοιχεία που έχετε δώσει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον 

οποίο αγοράσατε το αυτοκίνητο.  

10.3 Δεν θα αποτελείτε τρίτο δικαιούχο οποιασδήποτε συμφωνίας ανάμεσα σε εμάς και τους 

παρόχους των Λειτουργιών. 

 

10.4 Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Λειτουργιών ανήκουν ή έχουν 

παραχωρηθεί κατόπιν άδειας σε εμάς ή στους παρόχους των Λειτουργιών που 

χρησιμοποιούμε.  Τα δικαιώματα για τη χρήση των Λειτουργιών παραχωρούνται με 
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άδεια χρήσης (δεν πωλούνται) σε εσάς και δεν έχετε δικαιώματα σε αυτές παρά μόνο 

με βάση όσα ισχύουν στους παρόντες Όρους. 

 

10.5 Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από 

τους παρόντες Όρους σε άλλο άτομο μόνο μετά την έγγραφη συμφωνία μας.  

Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τους παρόντες Όρους, ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με 

τους παρόντες Όρους.  

10.6 Οι παρόντες Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τις 

Λειτουργίες. 

10.7 Κάθε ένα από τα άρθρα των παρόντων Όρων ισχύει ξεχωριστά. Σε περίπτωση που 

κάποιο δικαστήριο ή μια αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιοδήποτε από αυτά είναι 

παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, τα λοιπά άρθρα θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και 

εφαρμογή. 

10.8 Εάν δεν επιμείνουμε για την εκτέλεση των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από 

τους παρόντες Όρους, εάν δεν επικαλεστούμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας ή εάν 

καθυστερήσουμε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας, αυτό δεν θα 

σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας εναντίον σας και δεν θα 

σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις. Εάν 

καταγγείλουμε παραβίαση των παρόντων όρων από εσάς, θα το κάνουμε μόνο 

εγγράφως, και αυτό δεν θα σημαίνει ότι παραιτούμαστε αυτόματα από κάθε 

μεταγενέστερη παραβίαση από εσάς.  

10.9 Εάν είστε καταναλωτής, λάβετε υπόψη ότι αυτή η μεταξύ μας σύμβαση διέπεται από 

τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαφορά ή 

αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους θα διέπεται από τη 

νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι τα 

δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία.  

10.10 Εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης, οι παρόντες Όροι, το αντικείμενό τους και η 

δημιουργία τους (καθώς και οι μη συμβατικές διαφωνίες ή αξιώσεις) διέπονται τη 

νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι η 

αποκλειστική δικαιοδοσία ανήκει στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  


