InControl Touch Pro ja Pivi Pro teenusetingimused
Jõustub 27. aprillil 2021
Nendes tingimustes tähendab „meie/meid” Jaguar Land Rover Limited (äriühingu number
1672070), mille registreeritud asukoha aadress on Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF,
Suurbritannia.
1.

Teave käesolevate Tingimuste kohta

Järgmised tingimused (Tingimused) kehtivad sõidukitele, mis on varustatud InControl Touch
Pro või Pivi Proga ning hõlmavad info- ja meelelahutussüsteemi, seotud teenuseid ja
tarkvarauuenduse funktsioone (kaasa arvatud kogu tarkvara, pildid, tekst, andmed ja muud
neid teenuseid kujundavad osad või nendega seonduvad funktsioonid) (Funktsioonid). Palun
pange tähele, et teie sõidukis ei pruugi olla kõiki Funktsioone, sest see sõltub teie sõiduki
mudeli spetsifikatsioonist ja riigist. Üksikasjade selgitamiseks võtke palun ühendust volitatud
jaemüüjaga.
Teatud Funktsioonide kasutamisel võidakse paluda teil vastu võtta lisanduvaid lõppkasutaja
tingimusi või privaatsuspoliitikaid, näiteks meie valitud kolmandate osapoolte teenuse osutajate
Funktsioonidel, mis võimaldavad juurde pääseda rakendustele või veebisisule (nt teenus
InControl Touch Pro „Live”).
Teenuses InControl Touch Pro kuuluvad kolmanda osapoole teenuse osutaja tingimuste alla
navigatsioon ja Gracenote meedia. Neid saate lugeda siit:
•

https://legal.here.com/terms

•

https://legal.here.com/privacy

•

Gracenote meedia kasutustingimustega tutvumiseks lugege sõiduki kasutaja
käsiraamatut.

Tootele Pivi Pro kehtivad kolmanda osapoole teenusepakkuja tingimused navigeerimise ja
mobiilsidevõrkude ühenduvuse kohta (sh õiglase kasutuse poliitika). Neid saate lugeda siit:

•

https://legal.here.com/terms

•

https://legal.here.com/privacy

•

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

•

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

Funktsioonide kasutamisel nõustute nende Tingimustega ja Funktsioonide osutajate
tingimustega ning kinnitate Funktsioonide osutaja privaatsuspoliitikaid. Palun lugege need

hoolikalt läbi. Eelkõige juhime teie tähelepanu allpool esitatud punktidele 2 (SIM ja
andmesidetasud), 7 (andmete kasutamine ja privaatsus) ja 8 (piiratud vastutus).
Võimalik, et mõnel turul, nõuab mobiilsidevõrgu teenusepakkuja kohalikele nõudmistele
vastamiseks teil tehases paigaldatud SIM-kaardi aktiveerimiseks täita elektroonilise
identiteedikontrolli toimingu.
OLULINE:
•

Teie kohustus on tagada, et kõik teised isikud, keda lubate sõidukit kasutama, oleksid
teadlikud

käesolevatest

Tingimustest

ja

kasutaksid

Funktsioone

kooskõlas

käesolevate Tingimustega.
•

Käesolevad Tingimused kehtivad ka teie kohta, kui kasutate Funktsioonidega
varustatud sõidukit, mis kuulub autoparki, isegi kui te isiklikult ei ostnud või liisinud
sõidukit või tellinud Funktsioone. Autopark on kogum sõidukeid, mida hooldab ettevõte
või muu organisatsioon, mis kuuluvad sellele või mida see liisib ning mitte üksikisik või
perekond. Näiteks võib selleks olla rendisõiduk, mille olete saanud rendiettevõttelt,
sõiduk, mille on teile kasutada andud teie tööandja või sõiduk, mille anname teile
kasutada meie või mille annavad teile kasutada meie volitatud jaemüüjad ajutise laenu
põhimõttel.

•

Need tingimused kehtivad Funktsioonide mistahes juurdepääsu ja kasutuse korral,
olgu see tehases paigaldatud SIM-kaardi või Wi-Fi-ga ühenduse loomise kaudu.

Kui teil on küsimusi käesolevate Tingimuste kohta, palun võtke ühendust oma volitatud
jaemüüjaga.

2.

SIM ja andmesidetasud

2.1

Vajate abonendi tuvastusmooduli kaarti (SIM) ja andmesidepaketti, et kasutada teatud
Funktsioone ja funktsionaalsust (näiteks Wi-Fi tööpunkti, InControl Touch veebisirvijat
ja Live’i teenust, kui see on saadaval)

Sõidukisse paigaldatud SIM peab olema

täielikult toimiv ning asjaomased Funktsioonid või funktsionaalsus ei pruugi töötada,
kui SIM on kahjustatud, eemaldatud või valesti paigaldatud.
2.2

SIM võib kuuluda auto varustusse (kas sisseehitatud või sisestatud SIM-kaardi
lugejasse) või tuleb see teil endal soetada ja paigaldada, sõltuvalt sõiduki mudelist ja
riigist.

2.3

Kui SIM-kaardi lugejasse mõeldud SIM tarnitakse algselt koos sõidukiga ja te otsustate
selle asendada teise SIM-iga, vastutate selle muu SIM-i kasutamisest tekkivate
andmesidetasude eest.

2.4

Vastutate kõigi oma SIM-iga seotud ja Funktsioonide kasutamisel tekkivate
võrguteenuse osutaja ja andmesidetasude eest (pärast esialgset tasuta prooviperioodi
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või kaasas oleva andmesidepaketiga, kus see kehtib).

See võib hõlmata kõiki

võrguühenduse osutaja tasusid rahvusvahelise andmerändluse eest.

Sõiduki

ühenduvussätted võimaldavad teil lubada või keelata andmesidepaketi ühenduvuse.
Kontrollige need sätted üle, kui te ei soovi tarbetuid andmerändluse tasusid.
Tarkvarauuendusi see ei mõjuta.
2.5

Peaksite eemaldama oma personaalse SIM-i, kui sõiduk enam teile ei kuulu või te seda
ei kasuta. Kui te seda ei tee, olete ka edaspidi vastutav Funktsioonide kasutamisel
tekkivate andmeside tasude eest (kui neid tekib).

2.6

SIM-kaardi andmete ülekanne toimub mobiilsideteenuse võrgu kaudu, mida tagab ja
haldab meie valitud mobiilsideoperaatori teenuste osutaja (MSO teenuse osutaja),
otseselt või läbi kohaliku litsentsitud teenusepakkuja, kellega MSO teenuse osutaja on
sõlminud lepingu. MSO teenuse osutaja tegutseb Funktsioonide mobiilsideteenuse
osutajana. Mobiilsideteenuse võrgu kasutamiseks nõutakse teilt nende tingimustega
nõustumist. Toote Pivi Pro korral tähendab see võrguteenuse osutaja tingimusi, mis on
kirjeldatud eespool punktis 1. InControl Touch Pro korral tähendab see neid
võrguteenuse osutaja tingimusi, millega te nõustute sõiduki SIM-kaardi lugejasse
sisestatud SIM-i registreerimisel ja aktiveerimisel.

3.

Kasutajakontod ja tellimused

3.1

Teatud Funktsioonide ja funktsionaalsuse kasutamiseks on teil kõigepealt vaja (a) luua
konto (näiteks InControli konto või Touch Pro navigatsioonikonto) ja (b) olemasolevat
tellimust (tellimus annab teile seotud Funktsioonile juurdepääsu õiguse teatud
perioodiks).

3.2

Esialgne tellimuse periood kuulub sõiduki või valikute paketi ostu juurde, sõltuvalt
Funktsioonidest ja spetsifikatsioonidest teie sõiduki mudelil ja riigis.

Asjaomase

Funktsiooni kasutamise jätkamiseks pärast esialgset tellimusperioodi peate seda
uuendama ja tasuma vastavad uuendamistasud. Rohkem teavet esialgse tellimuse
kohta ja selle kohta, kuidas seda uuendada, saate volitatud jaemüüjalt.
3.3

Peate tühistama oma konto, kui sõiduk teile enam ei kuulu või te seda enam ei kasuta
(näiteks kui müüte sõiduki, liising lõpeb või sõiduk on kadunud või varastatud).
Peaksite eemaldama sõidukist oma profiili ja konto, kustutama konto ja keelama
andmeside sõiduki Ühenduvuse sätete menüüs.

3.4

Peate hoidma oma konto andmed korrektsed ja ajakohased, samuti peate hoidma oma
sisselogimisandmeid turvaliselt ja salajas. Kui tegemist ei ole meie veaga, ei saa meid
pidada vastutavaks teie kontole või Funktsioonidele volitamata juurdepääsu ja nende
kasutamise eest.
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3.5

Pärast teie liitumise kehtivusaja lõppemist võime kustutada meie valduses või meie
kontrolli all olevad kõik teiega seotud kirjed ja andmed ilma, et meil tekiks teie ees
mingit vastutust.

4.

Tarkvarauuendused

4.1

Nendes tingimustes tähendab termin „Software Updates” (Tarkvarauuendused)
InControl Touch Pro, Pivi Pro või muude sõidukisüsteemide kaablita tarkvarauuendusi,
mida saab sõidukisse otse alla laadida nende süsteemide hooldamiseks või
muutmiseks või täiustatud funktsioonide pakkumiseks teie sõidukile.

4.2

Kui sõidukiga on ühendus loodud, on tarkvarauuendused teie sõidukisüsteemide jaoks
aegajalt saadaval. Saadaolevaidtarkvarauuendusi saate vaadata sõiduki seadetest või
me võime neid ise algatada.

4.3

Tarkvarauuenduse tüübist, teie sõiduki tehnilistest andmetest ja kohaliku turu nõetest
olenevalt võidakse tarkvarauuendused alla laadida ja installida automaatlselt või te
saate uuenduse ümberajastada või sellest keelduda.

4.4

Palun pange tähele Tarkvarauuendustega seotud järgimisi olulisi tingimusi:
(a)

Sõiduki tehnilistest andmetest olenevalt saab tarkvarauuendusi alla laadida
sõiduki sisseehitatud SIM-i, SIM-kaardi pessa sisestatud SIM-i või WI-Fiühenduse kaudu. Võtke arvesse, et sõidukisse tehases mitte sisseehitatud
SIM-i kaudu saadavatele uuendustele võivad kehtida SIM-i andmesidepaketi
tasud.

(b)

Mõnda tüüpi Tarkvarauuenduste installimise ajal võivad olla sõiduki teatud
funktsioonid ja teenused (näiteks SOS Emergency Call, Optimised Roadside
Assistance, InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro teenused, alarm
ja mõni rakenduse InControl Remote App funktsioon) ajutiselt keelatud. Te
peaksite valima nende Tarkvarauuenduste installimise ainult siis, kui teil ei
ole vaja sõidukit juhtida ning see on pargitud ohutusse ja turvalisse kohta;

(c)

Tarkvarauuenduse installimine ei pruugi õigesti toimuda siis, kui teie sõidukil
on mittestandardne tarkvara või riistvara;

(d)

Tarkvarauuendused kirjutavad üle sõidukis olemasoleva tarkvara. See võib
kehtida ka sõidukil oleva mis tahes kolmanda isiku mittestandardse tarkvara
kohta.

(e)

Kui teil on mistahes küsimusi või probleeme seoses Tarkvarauuendustega,
siis võtke palun ühendust volitatud jaemüüjaga.

4.5

Kui teil on autopargi sõiduk, siis pange tähele, et autopargi omanikul võib olla tingimusi,
eeskirju ja protseduure, mis võivad mõjutada teiepoolset Tarkvarauuenduste
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kasutamist. Teie kohustus on küsida autopargi omaniku käest oma autopargisõidukil
Tarkvarauuenduste kasutamise kohta.
4.6

Tarkvarauuenduste pakkumiseks võime koguda ja töödelda teie sõiduki andmeid (nt
tehasetähis

ja

asukohateave).

Selliseid

andmeid

kasutatakse

üldjuhul

tarkvarauuenduse saadavuse ja/või teie nõuetelevastavuse määramise eesmärgil teie
turul või nende üksikasjad tuuakse välja väljaandmise osana.

5.

Kolmanda osapoole sisu ja teenused

5.1

Pivi Pro ja InControl Touch Pro võimaldavad teil sõiduki Funktsioonide kaudu juurde
pääseda teatud kolmanda osapoole sisule ja teenustele (näiteks InControl Touch Pro
funktsioon Live). Me oleme valinud ja võimaldanud juurdepääsu sellele kolmanda
osapoole sisule ja teenustele meie klientide hüvanguks.

5.2

Kolmanda osapoole sisu ja teenuseid pakuvad meie valitud kolmanda osapoole
teenuse osutajad. Kolmanda osapoole sisule ja teenustele võivad kehtida kolmanda
osapoole teenuse osutaja vastavad tingimused ja privaatsuspoliitika (mis on eraldi
käesolevatest Tingimustest). Kohalduvuse korral peate need läbi lugema ja nendega
nõustuma, kui soovite juurdepääsu kolmanda osapoole sisule ja teenustele ning tahate
kasutada seda Näiteks sotsiaalmeedia funktsioonide kasutamiseks on teil vaja oma
kontot asjaomase sotsiaalmeedia teenuse osutaja juures ja te peate nõustuma nende
tingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

5.3

Meie ei vastuta ühegi kohustuse või kokkuleppe eest, mis on tehtud teie ja kolmanda
osapoole rakenduse sisu ja teenuse osutajate vahel ja need sõlmite omal riisikol ja
kulul. Näiteks vastutate kõikide selliste kolmanda osapoole rakendustega seotud
tasude eest, mida otsustate alla laadida või tellida.

5.4

Kolmanda osapoole saadaolev sisu ja teenuste valik võib aeg-ajalt muutuda. Jätame
õiguse muuta, peatada, eemaldada või blokeerida juurdepääsu mis tahes kolmanda
osapoole sisule ja teenustele igal ajal ilma ette teatamata.

5.5

Aegajalt võime kättesaadavaks teha kolmanda osapoole sisu ja teenuste uuendused,
mis võivad nõuda kolmanda osapoole tingimuste ja privaatsuspoliitikaga nõustumist.

6.

Funktsioonide kasutamine

6.1

Pakume sõiduki Funktsioone ainult eraviisiliseks või teie ettevõtte siseseks
kasutamiseks. Funktsioone tuleb kasutada ainult nende kavandatud eesmärgil ja need
ei ole mõeldud edasimüügiks. Te ei tohi ise ja ei tohi lubada kellelgi teisel kasutada
Funktsioone viisil, mis:
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(a) on seadusevastane, keelatud või piiratud mis tahes riigis, kus kavatsete
Funktsioone kasutada või kus te neid kasutate (näiteks riigis, kus turvakaamera
asukoha andmete kasutamine ei ole lubatud);
(b) on ebaturvaline või mis ohustab teie, teie kaassõitjate või mõne muu isiku
turvalisust;
(c) kahjustab sõidukit, mis tahes andmeid, tarkvara, seadmeid, arvutisüsteeme või
võrke;
(d) ei ole meie poolt lubatud või mis rikuks mis tahes intellektuaalse omandi õigusi
(muuhulgas Funktsiooni kolmandast osapoolest osutajate õigusi).
6.2

Lisaks punktis 6.1 esitatud tingimustele ei tohi te kasutada InControl Touch Pro
veebilehitsejat:
(a) viisil, mis kahjustab, blokeerib, koormab üle, takistab või ohustab meie või
võrguühenduse pakkuja süsteeme või turvalisust või segab teisi võrgu kasutajad
või võiks seda teha; või
(b) arvutitevaheliseks (P2P) failijagamiseks, BitTorrenti või puhverserveri võrguna,
rämpsposti saatmiseks, soovimatute e-kirjade või kaubanduslike teadete
hulgipostitamiseks, mis tahes e-kirja serveri pidamiseks või mis tahes muul viisil,
mis hõlmab sellise teenuse osutamist, mis võimaldab juurdepääsu avalikule IPvõi internetiaadressile.

6.3

Funktsioonide kasutamisel peate täitma kehtivaid liiklusseadusi ja järgima head
liiklustava.

6.4

Anname endast kõik, et tagada Funktsioonide kättesaadavus ja korrektne talitlemine,
kuid me ei saa tagada, et Funktsioonid (või mõni neist) oleks täiesti vigadeta või kogu
aeg kättesaadavad või lubatud kasutada kohalike seaduste järgi kõigis riikides.
Näiteks kui kasutate InControl Touch Pro veebilehitsejat, ei pruugi mõned veebilehed
olla kuvatud või korralikult funktsioneerida sõiduki ekraanil.

6.5

Funktsioonide

mõnede

elementide

kättesaadavus

ja

funktsionaalsus

sõltub

mobiilsidevõrgu katvusest ja muudest teguritest, mis ei allu meie kontrollile. Näiteks
võib võrguühendus kaugetes või eraldatud piirkondades puududa ja seda võivad
mõjutada takistused, nagu mäed, kõrged ehitised ja tunnelid või võrgu võimsus. Peale
selle võib Funktsioone mõjutada nende katkestamine või välja lülitamine vahetevahel
hädavajalike hooldustööde või muudatuste tegemiseks, kuid püüame alati minimeerida
sellistel põhjustel ühenduse puudumist.
6.6

Me ei saa tagada, et navigeerimise andmed või sisu (nt kaardid, turvakaamerad,
kiirusepiirangud või liiklusandmed) on korrektsed, täielikud või ajakohased.

Seda

pakutakse teie mugavuse tagamiseks, kuid te vastutate liiklusseaduste täitmise eest,
muuhulgas peate kinni pidama liiklusmärkidest ja kiirusepiirangutest.
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6.7

Jätame õiguse muuta, peatada, eemaldada või blokeerida juurdepääsu mis tahes
Funktsioonile või funktsionaalsusele igal ajal ilma etteteatamiseta. Näiteks võib see
olla vajalik Funktsioone juhtivate süsteemide olulise hoolduse tegemiseks, turvalisuse
tagamiseks, kui seda näeb ette seadus või kui me enam ei paku vastavat Funktsiooni
või funktsionaalsust teie riigis või üldiselt oma klientidele.

6.8

Teie kohustus on kustutada kõik isikuandmed, sisu ja muud andmed, mida võisite oma
sõidukis hoida ulatuses, mida võimaldavad Funktsioonid ja sõiduki seadmed enne
sõiduki omanikuvahetust või rendi- või liisinguauto tagastamist selle omanikule.
Näiteks saate kustutada oma lemmikud, lehitsemise ajaloo ja kõik veebilehitsejas
salvestatud küpsised, kasutades selleks InControl Touch Pro veebilehitseja seadeid.

6.9

Teie vastutate funktsiooni „mäleta mind” (remember me) kasutamise eest, mis kehtib
teatud Funktsioonide korral. See funktsioon võimaldab Funktsioonide mugavamaks
kasutamiseks jääda automaatselt sõidukisse sisse logituks. Pidage meeles, et kui see
funktsioon on aktiivne, saab iga sõidukit kasutav isik näha sõidukis salvestatud
seadeid, funktsioone ja isikuandmeid ning kasutada funktsioone nii nagu teie. Peate
tagama, et funktsioon „mäleta mind” oleks välja lülitatud, kui te ei soovi, et teistel
kasutajatel oleks juurdepääs. Kui teie sõiduk ei kuulu enam teile või te ei kasuta seda
(näiteks, kui te müüte sõiduki, teie liising lõpeb või sõiduk läheb kaduma või
varastatakse) peate tagama, et funktsioon „mäleta mind” on teatud Funktsioonide
korral välja lülitatud ja/või olete Funktsioonidest välja logitud.

6.10

Me ei vastuta ühegi kolmanda isiku kodulehtede, sisu või andmete eest, mida olete
otsustanud kasutada Interneti vahendusel, kasutades selleks InControl Touch Pro
veebilehitsejat, ning te teete seda omal riisikol. Need kodulehed võivad kasutada
küpsiseid või sarnaseid vahendeid.

Soovitame teil läbi lugeda teie kasutatava

kolmanda isiku kodulehe tingimused, privaatsus- ja küpsiste poliitikad ja veenduda, et
olete nendega nõus.
6.11

Teatavate Funktsioonide (näiteks InControl Touch Pro veebilehitseja) kasutamine võib
olla piiratud sõiduki liikumise ajal.

6.12

InControl Touch Pro korral ei ole Wi-Fi tööpunkti ühendus saadaval samal ajal, kui mis
tahes SOS Emergency Call, Optimised Assistance või InControl Secure Tracker /
Secure Tracker Pro teenused on kasutuses. Wi-Fi tööpunkti ühendus ei pruugi olla
saadaval kolmkümmend minutit pärast SOS Emergency kõnet ja Optimised
Assistance’i kõnet või kui aktiivne InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro
juhtum on avatud.

7.

Andmekasutus ja eraelu puutumatus

7.1

Me kasutame isikuandmeid kooskõlas InControli privaatsuspoliitikaga, mille võib leida
järgmiselt

veebiaadressilt:

web/about/privacy-policy/EST

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-ownervõi

https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-

web/about/privacy-policy/EST.
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8.

Piiratud vastutus

8.1

Kui olete tarbija, on teil seaduslikud õigused teenuste suhtes, mida ei osutata mõistlike
oskuste ja hoolega, või tarkvara suhtes, mis on vigane või ei ole selline nagu
kirjeldatud. Oma seaduslike õiguste suhtes saate nõu tarbijakaitsest, tehnilise
regulatsiooni ametist või muust sarnasest kohalikust tarbijate õigusi kaitsvast
organisatsioonist. Miski käesolevates Tingimustes ei mõjuta neid seaduslikke õigusi.

8.2

Miski käesolevates Tingimustes ei piira ega välista meie vastutust surma või
kehavigastuse korral, mille põhjuseks on meie hooletus, pettus või vääresitus või mõne
muu vastutuse korral, mida ei saa välistada või piirata Eesti õiguse järgi või mis tahes
kohalduva õiguse järgi.

8.3

Kui välja arvata punktis 8.2 sätestatu või tootja sõidukile kehtiva garantii tingimustes
teisiti esitatu, on meie maksimaalne koguvastutus teie ees käesolevate Tingimuste ja
Funktsioonide alusel ja nendega seoses (kas lepinguline, lepinguväline kahju
(sealhulgas hooletus), seadusliku kohustuse rikkumine või muu) on piiratud summaga,
mis on võrdne tasudega, mida olete meile Funktsioonide eest maksnud.

8.4

Kui välja arvata punktis 8.2 sätestatu või tootja sõidukile kehtiva garantii tingimustes
teisiti esitatu, ei ole me mitte mingil juhul vastutavad:
(a)

ettenägematu kaotuse või kahju eest. Kaotus või kahju on tõenäoline, kui see
oli meie rikkumise ilmselge tagajärg või kui teie ja meie arutasime seda
sõiduki või Funktsioone sisaldava valikute paketi ostmisel;

(b)

igasuguste äriliste kahjude eest, mis tekivad käesolevate Tingimuste alusel
või seoses Funktsioonidega (sealhulgas saamata jäänud tulu või kasum,
äritegevuse kaotus, äritegevuse katkemine või ärivõimaluse kaotus); või

(c)
8.5

mis tahes kaudsete või tegevuse tulemustest johtuvate kahjude eest.

Käesolevates Tingimustes on esitatud täielikult meie kohustused ja vastutus
Funktsioonide pakkumisel. Kui käesolevates Tingimustes ei ole selgesõnaliselt
märgitud, ei kehti ükski meile siduv selgesõnaline või viidatud tingimus, garantii,
avaldus või muu tingimus. Kõik tingimused, garantiid, avaldused või muud tingimused,
mis puudutavad Funktsioonide pakkumist, mis võiksid mõnel muul moel olla viidatud
või kaasatud käesolevatesse Tingimustesse, kas statuudi, tavaõigusega või muul viisil,
on välistatud seadusega lubatud maksimaalsel määral.

8.6

Me ei vastuta suutmatuse eest pakkuda Funktsioone või mis tahes kahjustavate
mõjude eest Funktsioonide kasutamisel, mis on põhjustatud meie mõistlikule kontrollile
allumatust

teost

või

sündmusest,

sealhulgas

avalike

või

eratelekommunikatsioonivõrkude või Interneti rike või katkestus.
8.7

Funktsioonide mittevastavuse korral käesolevatele Tingimustele saate tugineda
seadusest tulenevatele õiguskaitsevahenditele.
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9.

Lõpetamine või peatamine

9.1

Saate igal ajal valida Funktsioonide kasutamise peatamise. Siiski võivad mõned
tarkvarauuendused jääda aktiivseks teie sõiduki tehnilistest andmetest olenevalt.
Andmesidepaketi mobiilandmeside keelamiseks kasutage sõiduki ühenduvusseadeid.

9.2

Kui te ei täida käesolevaid Tingimusi, võime kohe lõpetada või peatada teie konto(d),
tellimuse(d) ja/või juurdepääsu Funktsioonide funktsionaalsusele ilma eelnevalt teile
teadet edastamata.

10.

Muud olulised tingimused

10.1

Võime vahetevahel muuta Funktsioone ja/või käesolevaid Tingimusi, mille põhjuseks
on muudatus meie Funktsiooni pakkujate koosseisus, nende teenustes või tingimustes;
regulatiivne muutus või seadusemuudatus; Funktsioonide parendus või modifikatsioon
ja/või muudatused meie privaatsuse tagamise tavades ja Funktsioonidega seotud
andmete kasutamisel. Püüame alati tagada, et kõik muudatused ei tooks teile olulist
kahju. Olenevalt muudatustest ei pruugi te saada kasutada asjaomaseid Funktsioone,
kuni olete installinud tarkvarauuenduse ja/või nõustunud uute kehtivate tingimustega.

10.2

Kui meil peaks olema vaja teiega ühendust võtta, kasutame teie kontol antud
kontaktandmeid või kui teil konto puudub, kasutame teie poolt sellele volitatud
jaemüüjale antud andmeid, kellelt sõiduki ostsite.

10.3

Te ei ole kolmandast isikust kasusaaja ükskõik millise meie ja Funktsiooni pakkuja
vahelises kokkuleppes.

10.4

Kõik Funktsioonide intellektuaalse omandi õigused kuuluvad või on litsentsitud meile
või meie Funktsiooni pakkujatele.

Funktsioonide kasutamise õigused on teile

litsentsitud (mitte müüdud) ja teil ei ole neile muid õigusi peale käesolevates
Tingimustes toodule.
10.5

Teisele isikule saate üle anda käesolevate Tingimuste järgseid õigusi või kohustusi
ainult siis, kui me anname selleks kirjaliku nõusoleku. Me võime oma käesolevate
Tingimuste järgsed õigused ja kohustused üle anda, kuid see ei mõjuta teile
käesolevate Tingimuste alusel antud õigusi.

10.6

Käesolevad Tingimused kehtivad edasi nii kaua kui te Funktsioone kasutate.

10.7

Iga käesolevate Tingimuste punkt kehtib eraldi. Kui mõni kohus või asjaomane
ametiasutus leiab, et mõni neist on ebaseaduslik või jõustamatu, jäävad ülejäänud
punktid täielikult kehtima.

10.8

Kui me ei nõua teilt käesolevate Tingimuste järgsete kohustuste täitmist või kui me ei
jõusta oma õigusi teie suhtes või kui me viivitame sellega, ei tähenda see, et me
loobuks oma õigustest teie suhtes ja et te ei pea neid kohustusi täitma. Kui me loobume
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teie poolt käesolevate Tingimuste rikkumisest tulenevast nõudest, teeme seda ainult
kirjalikult ja see ei tähenda automaatset loobumist nõuetest teie hilisema rikkumise
korral.
10.9

Kui te olete tarbija, palun pange tähele, et teie ja meie vahel sõlmitud lepingule
kohaldatakse Eesti õigust. See tähendab, et igasugusele vaidlusele või nõudele, mis
tekib käesolevatest Tingimustest või seoses nendega kohaldatakse Eesti õigust. Teie
ja meie mõlemad nõustume, et Eesti Vabariigi kohtutel on mitteainuõiguslik
kohtualluvus. Tarbijatel on õigus kohtuvälisele vaidluste lahendamisele. Oma
kodulehel oleme avalikustanud teie asukohariigi kohtuvälised vaidluste lahendamise
asutused.

10.10

Kui olete äriühingust klient, reguleerib käesolevaid Tingimusi, nende eset ja nende
loomist (ja kõiki lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) Inglismaa õigus. Lepime mõlemad
kokku, et Inglismaa ja Walesi kohtutel on ainujurisdiktsioon.
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