
 

 
Az InControl Touch Pro és a Pivi Pro Funkció Felhasználási feltételei 

2020. augusztus 12-től érvényes 

A jelen Felhasználási feltételekben a „mi/minket/miénk” kifejezés a Jaguar Land Rover Limited 

vállalatot jelenti (cégnyilvántartási szám: 1672070), melynek bejegyzett irodája az Abbey Road, 

Whitley, Coventry, CV3 4LF cím alatt található. 

1. A jelen Felhasználási feltételekről 

A következő felhasználási feltételek („Felhasználási feltételek”) az InControl Touch Pro vagy 

Pivi Pro funkcióval rendelkező járművekre vonatkoznak, és magukba foglalják az információs 

és szórakoztatórendszert, a csatlakoztatott szolgáltatásokat és a szoftverfrissítési funkciókat 

(beleértve minden, az ilyen funkciókat alkotó vagy azokhoz kapcsolódó szoftvert, képet, 

szöveget, adatot és egyéb tartalmat) („Funkciók”).  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 

járműtípus és az ország függvényében nem mindegyik Funkció lehet elérhető az Ön 

járművében. A részletekkel kapcsolatban kérjük, keresse fel a hivatalos márkakereskedőt.   

Bizonyos Funkciók használata esetén előfordulhat további végfelhasználói felhasználási 

feltételek és adatvédelmi irányelvek elfogadására kéri a rendszer, ilyenek lehetnek például az 

általunk kiválasztott harmadik fél szolgáltatók által szolgáltatott Funkciók, illetve azok, melyek 

lehetővé teszik, hogy hozzáférjen bizonyos alkalmazásokhoz vagy online tartalmakhoz (pl. az 

InControl Touch Pro „Live” szolgáltatáshoz).  

Az InControl Touch Pro esetén a harmadik fél szolgálató felhasználási feltételei vonatkoznak a 

navigációra és a Gracenote médiára.  Ezeket itt olvashatja el:   

• https://legal.here.com/terms   

• https://legal.here.com/privacy 

 

• A Gracenote média felhasználási feltételeivel kapcsolatban kérjük, olvassa el a jármű 

kezelési kézikönyvét.  

A Pivi Pro esetén harmadik fél szolgáltató felhasználási feltételei vonatkoznak a navigációra és 

a mobilhálózati kapcsolatra (beleértve a tisztességes felhasználás irányelveit). Ezeket itt 

olvashatja el:   

 

• 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/terms
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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A Funkciók használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket és a 

Funkciószolgáltatók felhasználási feltételeit, és tudomásul veszi a Funkciószolgáltatók 

adatvédelmi irányelveit. Kérjük, körültekintően olvassa el őket. Kiemelten felhívjuk figyelmét 

az alábbi 2. (SIM-kártya és adatforgalmi díjak), a 7. (Adathasználat és adatvédelem) és a 

8. (Felelősségkorlátozás) szakaszokra. 

Egyes országokban a helyi jogi követelményeknek való megfelelés miatt előfordulhat, hogy a 

mobilszolgáltató kérésére elektronikus úton igazolnia kell személyazonosságát a gyárilag 

beszerelt SIM-kártya aktiválásához. 

 

FONTOS: 

• Az Ön felelőssége biztosítani, hogy a jármű használatára engedéllyel rendelkező más 

személyek tisztában legyenek a jelen Felhasználási feltételekkel, és ezen 

Felhasználási feltételeknek megfelelően használják a Funkciókat. 

• Akkor is a jelen Felhasználási feltételek vonatkoznak Önre, ha egy olyan járműben 

használja a Funkciókat, mely egy „flotta” része, még akkor is, ha nem személyesen Ön 

vásárolta vagy lízingelte a járművet vagy nem Ön fizetett elő a Funkciókra. A „flotta” 

olyan járműcsoportot jelent, melyet egy üzleti vagy egyéb szervezet, és nem 

magánszemély vagy család kezel, birtokol vagy lízingel. Ez jelenthet például egy 

járműkölcsönző által az Ön rendelkezésére bocsátott bérelt járművet, egy munkaadó 

által biztosított járművet, illetve egy általunk vagy az egyik hivatalos márkakereskedőnk 

által ideiglenesen kölcsönadott járművet.  

• A jelen Felhasználási feltételek a Funkciókhoz való bármilyen hozzáférésére és azok 

bármilyen használatára vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a gyárilag beszerelt SIM-

kártyán, a felhasználó által behelyezett SIM-kártyán vagy Wi-Fi-n keresztül csatlakozik 

hozzájuk. 

Ha a jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.    

 

2. SIM-kártyák és adatforgalmi díjak 

2.1 Bizonyos Funkciók (például a Wi-Fi Hotspot, az InControl Touch Pro webböngésző és 

a „Live” szolgáltatás, amennyiben elérhető) használatához előfizető-azonosító 

modulkártyára (SIM-kártya) és adattervre van szükség.  A járműben lévő SIM-

kártyának teljes mértékben működőképesnek kell lennie; az érintett Funkciók nem 

működnek, ha a SIM-kártya sérült, azt eltávolították, vagy nem megfelelően helyezték 

be.   

2.2 A járműtípus specifikációjától és az adott országtól függően a SIM-kártya lehet a jármű 

felszereltségének része (beépített vagy a jármű SIM-kártya-foglalatába helyezhető 

SIM-kártyaként), illetve előfordulhat, hogy Önnek külön kell megvásárolnia azt. 
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2.3 Ha úgy dönt, hogy a jármű SIM-kártya-foglalatához gyárilag mellékelt SIM-kártyát 

lecseréli egy másik SIM-kártyára, Ön lesz a felelős a SIM-kártya használatából adódó 

minden adatforgalmi díjért.  

2.4 Ön a felelős minden olyan, hálózati szolgáltatóval és adattervvel kapcsolatos 

költségért, mely a SIM-kártyával, valamint a Funkciók használatával kapcsolatban 

merülnek fel (az előzetes próbaidőszak vagy az inkluzív adatterv lejárta után, ha van 

ilyen).  Ebbe beletartozhatnak a hálózati szolgáltató nemzetközi adatbarangolási díjai 

is.  A jármű Csatlakoztatási beállításaiban engedélyezheti vagy letilthatja adattervének 

mobiladat-kapcsolatát – kérjük, ellenőrizze ezeket a beállításokat, ha szeretné 

elkerülni a nemzetközi adatbarangolási díjakat. Ez a Szoftverfrissítéseket nem érinti. 

2.5 Ha külön megvásárolt SIM-kártyát használ, el kell távolítania azt a járműből, ha nem 

birtokolja vagy használja tovább a járművet.  Ha ezt nem teszi meg, továbbra is Ön 

marad a felelős a jármű Funkcióinak használatából eredő adatforgalmi díjakért (ha 

vannak). 

2.6 A gyárilag beszerelt SIM-kártyán keresztüli adatátvitel mobil távközlési hálózatokon 

keresztül történik, melyeket az általunk megválasztott mobilhálózat-üzemeltető 

szolgáltató („Mobilhálózat-üzemeltető szolgáltató”) szolgáltat és kezel közvetlenül, 

vagy egy olyan helyi licencelt szolgáltatón keresztül, mellyel a Mobilhálózat-üzemeltető 

szolgáltató szerződéses kapcsolatban áll.  A Mobilhálózat-üzemeltető szolgáltató a 

Funkciók távközlési szolgáltatójának minősül.  A mobil távközlési hálózat 

használatához Önnek el kell fogadnia a szolgáltató felhasználási feltételeit. A Pivi Pro 

esetében ez a fenti 1. szakaszban szereplő hálózati szolgáltatói felhasználási 

feltételeket jelenti. Az InControl Touch Pro esetében ez azokat a hálózati szolgáltatói 

felhasználási feltételeket jelenti, melyeket a jármű SIM-kártya-foglalatába helyezett 

SIM-kártya regisztrálásakor és aktiválásakor elfogad. 

 

 

3. Felhasználói fiókok és előfizetések 

3.1 Bizonyos Funkciók és jellemzők használatához először (a) létre kell hoznia egy fiókot 

(például InControl fiókot vagy Touch Pro navigációs fiókot) és (b) érvényes 

előfizetéssel kell rendelkeznie (az előfizetés jogot biztosít Önnek egy csatlakoztatott 

Funkció használatához egy meghatározott időszakra). 

3.2 A Funkciótól, a járműtípus specifikációjától és az adott országtól függően jármű vagy 

opciós csomag első megvásárlásakor előzetes előfizetési időszak járhat Önnek.  Ha 

az adott Funkciót tovább szeretné használni az előzetes előfizetési időszak lejárta 

után, meg kell újítania előfizetését, és meg kell fizetnie a vonatkozó megújítási díjakat.  

Az előzetes előfizetéssel és megújítás menetével kapcsolatos bővebb információkért 

vegye fel a kapcsolatot a hivatalos márkakereskedővel.  

3.3 Ön a felelős a fiók megszüntetéséért, ha nem birtokolja vagy használja tovább a 

járművet (például eladja a járművet, lejár a lízing, vagy a jármű eltűnik vagy ellopják).  
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El kell távolítania profilját és fiókját a járműből, valamint törölnie kell fiókját és le kell 

tiltania a mobiladatokat a jármű Csatlakoztatási beállításaiban. 

3.4 Ön a felelős azért, hogy a fiókjában lévő információk pontosak és naprakészek 

legyenek, valamint a bejelentkezési adatok biztonságos és bizalmas kezeléséért.  

Amennyiben nem mi vagyunk a hibás fél, Ön a felelős a fiókjába és a Funkciókba való 

minden illetéktelen belépésért, és azok illetéktelen használatáért.  

3.5 Az előfizetés lejárását követően minden olyan bejegyzést vagy adatot törölhetünk, 

mely a birtokunkban van vagy amely fölött mi rendelkezünk, és ezzel kapcsolatban 

nem tartozunk felelősséggel Önnek. 

 

 

4. Szoftverfrissítések 

4.1 A jelen felhasználási feltételekben a „Szoftverfrissítések” olyan, az InControl Touch 

Pro, a Pivi Pro és más gépjárműrendszer számára történő vezeték nélküli 

szoftverfrissítéseket jelent, amelyek közvetlenül letölthetők a gépjárműre a rendszerek 

fenntartásához és módosításához, illetve a jármű funkcióinak és képességeinek 

fejlesztéséhez. 

4.2 Ha járműve csatlakoztatva van az internetre, időről időre Szoftverfrissítések érhetők el 

járműve számára. A jármű beállításainál ellenőrizheti az elérhető Szoftverfrissítéseket, 

vagy várhat, amíg a rendszer magától felajánlja a frissítéseket. 

4.3 A Szoftverfrissítés típusától, a jármű specifikációitól és a helyi piaci követelményektől 

függően a frissítés letöltése és telepítése történhet automatikusan, elhalasztható egy 

későbbi időpontra, vagy akár el is utasítható. 

4.4 Kérjük, legyen figyelemmel a Szoftverfrissítésekhez kapcsolódó felhasználási 

feltételekre: 

(a) A jármű specifikációitól függően a Szoftverfrissítések a jármű beépített SIM-

kártyáján, a felhasználó által behelyezett SIM-kártyán vagy Wi-Fi kapcsolaton 

keresztül lesznek letöltve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem gyárilag 

beszerelt SIM-kártyán keresztül letöltött Szoftverfrissítések a SIM-kártya 

adattervéhez kapcsolódó díjakat vonhatnak maguk után; 

(b) Bizonyos típusú Szoftverfrissítések telepítése során bizonyos járműfunkciók 

és szolgáltatások (pl.: az SOS sürgősségi hívás, az Optimalizált Roadside 

Assistance, az InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro szolgáltatás és 

az InControl Remote alkalmazás egyes funkciói) ideiglenesen le lesznek 

tiltva. Ezen Szoftverfrissítések letöltésére olyan időpontot javasolunk, amikor 

nem kell vezetnie a járművet, és az egy biztonságos helyen parkol; 
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(c) Előfordulhat, hogy a Szoftverfrissítések nem települnek megfelelően, ha 

járművében nem szabványos szoftverek vagy hardverek találhatók;  

(d) A Szoftverfrissítések felülírják a jármű addig használt szoftvereit. Ez 

vonatkozhat a járműre telepített, harmadik felektől származó nem 

szabványos szoftverekre is;  

(e) Amennyiben kérdése van a Szoftverfrissítésekkel kapcsolatban, kérjük, 

lépjen kapcsolatba a hivatalos márkakereskedővel. 

4.5 Amennyiben flottajárműve van, úgy legyen figyelemmel arra, hogy a 

flottatulajdonosnak olyan felhasználási feltételei, irányelvei lehetnek, amelyek hatással 

vannak a Szoftverfrissítésekre. Az Ön felelőssége ellenőrizni a flottatulajdonossal a 

járműve Szoftverfrissítéseire vonatkozó használati feltételeket. 

4.6 Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk Önnek a Szoftverfrissítést, begyűjthetünk és 

feldolgozhatunk a járművéről olyan adatokat, mint az alvázszám vagy a 

helyinformációk. Az ilyen jellegű adatokat a Szoftverfrissítések adott piacon való 

elérhetőségének és/vagy az Ön frissítésekhez való jogosultságának 

meghatározásához, valamint a frissítések megjelenésekor részletezett indokból 

használjuk fel. 

 

5. Harmadik féltől származó tartalmak és szolgáltatások 

5.1 A Pivi Pro és az InControl Touch Pro lehetővé teszi, hogy hozzáférjen bizonyos, 

harmadik felektől származó tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz járműve Funkcióin 

keresztül (például: a „Live” az InControl Touch Pro egységen). Az ilyen harmadik féltől 

származó tartalmakat és szolgáltatásokat ügyfeleink érdekeit szem előtt tartva 

választottuk ki és tettük elérhetővé.  

5.2 A harmadik féltől származó tartalmakat és szolgáltatásokat az általunk kiválasztott 

harmadik fél szolgáltatók szolgáltatják. A harmadik féltől származó tartalmakra és 

szolgáltatásokra a vonatkozó harmadik félnek minősülő szolgáltató felhasználási 

feltételei és adatvédelmi irányelvei vonatkozhatnak (ezek a jelen Felhasználási 

feltételektől külön érhetők el). Ilyen esetben el kell olvasnia és el kell fogadnia ezeket 

az adott harmadik féltől származó tartalmak és szolgáltatások eléréséhez és 

használatához. Például a közösségimédia-funkciókhoz saját fiókkal kell rendelkeznie 

az adott közösségimédia-szolgáltatónál, és el kell fogadnia annak felhasználási 

feltételeit és adatvédelmi irányelveit. 

5.3 Nem vállalunk felelősséget semmilyen megállapodásért vagy szerződésért, mely Ön 

és a harmadik féltől származó tartalmak és szolgáltatások szolgáltatója között születik, 

és az ezekkel kapcsolatos kockázatok és költségek egyedül Önt terhelik. Például Ön 

a felelős minden olyan, harmadik féltől származó alkalmazással kapcsolatos díj 

megfizetéséért, melyeket Ön letölt vagy amelyekre előfizet. 
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5.4 Az Ön járművében elérhető, harmadik felektől származó tartalmak és szolgáltatások 

választéka időről időre megváltozhat. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely harmadik féltől 

származó tartalmat és szolgáltatást értesítés nélkül megváltoztassuk, felfüggesszük, 

eltávolítsuk vagy megvonjuk az ahhoz való hozzáférést. 

5.5 Időről-időre elérhetővé teszünk harmadik féltől származó tartalmakhoz és 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó frissítéseket, amelyek szükségessé tehetik a harmadik 

fél új vagy frissített felhasználási feltételeinek és adatvédelmi irányelveinek 

elfogadását.  

 

6. A Funkciók használata 

6.1 A Funkciók használatát kizárólag magáncélra vagy üzlete általi belső, a járművel 

kapcsolatos felhasználásra tesszük lehetővé.  A Funkciókat kizárólag 

rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, és nem újraértékesíthetők.  Ön nem 

használhatja Funkciókat, és nem engedélyezheti másoknak, hogy olyan módon 

használják a Funkciókat, mely: 

(a) törvénytelen, tiltott vagy korlátozott bármelyik országban, melyben Ön használni 

szeretné vagy használja a Funkciókat (például ahol a biztonsági kamera 

helyinformációinak használata nem engedélyezett); 

(b) nem biztonságos, vagy amely veszélyezteti az Ön, utasai vagy bármilyen más 

személy biztonságát; 

(c) károsítja a járművet, bármilyen adatot, szoftvert, eszközt, számítógépes rendszert 

vagy hálózatot; 

(d) nem engedélyezett általunk, vagy amely megsért bármilyen szellemi tulajdonjogot 

(beleértve a harmadik félnek minősülő szolgáltatók jogait is). 

6.2 A 6.1 szakaszban leírtakon kívül Ön nem használhatja az InControl Touch Pro 

webböngészőt: 

(a) bármilyen olyan módon, mely károsíthatja, üzemen kívül helyezheti, túlterhelheti, 

tönkreteheti vagy zavarhatja a mi rendszereinket vagy biztonságunkat vagy egyéb 

hálózati szolgáltatók rendszereit vagy biztonságát, illetve hatással lehet a hálózati 

szolgáltató más felhasználóira; vagy 

(b) bármilyen peer-to-peer fájlmegosztásra („P2P”), bittorrent vagy proxy 

szerverhálózat használatára, spammelésre, kéretlen e-mailek vagy kereskedelmi 

üzenetek tömeges kiküldésére, bármilyen e-mail-kiszolgáló üzemeltetésére, vagy 

bármilyen olyan módon, melybe olyan szolgáltatásnyújtás tartozik, mely lehetővé 

teszi a hozzáférést egy nyilvános IP- vagy internetes címhez. 

6.3 Ön a felelős minden érvényben lévő közlekedési törvény és bevált közlekedési 

gyakorlat betartásáért a Funkciók használatával kapcsolatban.   
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6.4 Arra törekszünk, hogy biztosítsuk a Funkciók elérhetőségét és helyes működését, de 

nem tudjuk garantálni, hogy a Funkciók (vagy azok bármelyik funkciója) hibamentes és 

folyamatosan elérhető lesz, illetve, hogy minden ország törvényei engedélyezik azok 

használatát.  Az InControl Touch Pro webböngésző használata közben például 

előfordulhat, hogy néhány weboldal nem jelenik meg vagy nem működik megfelelő a 

jármű képernyőjén.   

6.5 A Funkciók egyes elemeinek elérhetősége és működése a mobilhálózat lefedettségétől 

és egyéb olyan tényezőktől függ, melyek hatáskörünkön kívül esnek.  Elképzelhető 

például, hogy a hálózati kapcsolat nem elérhető félreeső vagy zárt helyeket, és 

működésüket befolyásolják az olyan akadályok, mint például hegyek, magas épületek 

és alagutak.  Továbbá a funkciók időnként elérhetetlenné válhatnak vagy leállhatnak 

alapvető karbantartás vagy módosítások miatt, de az ilyen okok miatti elérhetetlenség 

idejét mindig megpróbáljuk minimalizálni.   

6.6 Nem tudjuk garantálni a navigáció adatainak vagy tartalmának (pl. térképek, biztonsági 

kamerák, sebességkorlátozások vagy forgalmi adatok) pontosságát, teljességét vagy 

naprakészségét.  Ez az Ön kényelmét szolgálja, de továbbra is Ön a felelős a 

közlekedési törvények betartásáért, beleértve a jelzőtáblákat és a 

sebességkorlátozásokat. 

6.7 Fenntartjuk a jogot, hogy bármely Funkciót bármikor, értesítés nélkül megváltoztassuk, 

felfüggesszük, eltávolítsuk vagy megvonjuk az ahhoz való hozzáférést. Ez történhet 

például a Funkciókat üzemeltető rendszerek alapvető karbantartási munkái miatt, 

biztonsági okokból, törvényi követelés miatt, vagy ha nem szolgáltatjuk tovább az adott 

Funkciókat az Ön országában vagy általánosan egyik ügyfelünknek sem. 

6.8 Mielőtt átruházná a jármű tulajdonjogát, vagy visszajuttatna egy bérelt vagy lízingelt 

járművet elsődleges tulajdonosához, az Ön felelőssége, hogy a Funkciók és a jármű 

felszereltsége által lehetővé tett legteljesebb mértékben minden személyes 

információt, tartalmat és egyéb, a járműben tárolt adatot töröljön.  A webböngésző 

beállításainak használatával például törölheti a kedvenceket, a böngészési 

előzményeket és az InControl Touch Pro webböngésző által tárolt minden cookie-t. 

6.9 Nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik félnek minősülő weboldalért, 

tartalomért vagy adatért, melyet az interneten megtekint az InControl Touch Pro 

webböngésző használatával; ezekért egyedül Ön a felelős.  Az ilyen weboldalak 

cookie-kat vagy hasonló technológiákat használhatnak.  A harmadik féltől származó 

weboldalak használata előtt ajánlott elolvasni és elfogadni azok felhasználási 

feltételeit, adatvédelmi irányelveit és cookie-kkal kapcsolatos irányelveit.   

6.10 Bizonyos Funkciók (például az InControl Touch Pro webböngésző) használata a jármű 

mozgása közben korlátozott lehet. 

6.11 Az InControl Touch Pro esetében a Wi-Fi Hotspot kapcsolat nem elérhető a SOS 

sürgősségi hívás, az Optimalizált Assistance vagy az InControl Secure Tracker/Secure 

Tracker Pro szolgáltatás használata közben. A Wi-Fi Hotspot kapcsolat szintén nem 
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elérhető harminc percig egy SOS sürgősségi hívás vagy egy Optimalizált Assistance 

hívás befejezése után, vagy addig, amíg egy InControl Secure Tracker/Secure Tracker 

Pro ügy folyamatban van. 
 
 

7. Adathasználat és adatvédelem 

7.1 A személyes adatokat az InControl Adatvédelmi Irányelvnek megfelelően kezeljük, 

amely a következő webhelyen található:https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-

owner-web/about/privacy-policy/HUN vagy https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-

owner-web/about/privacy-policy/HUN. 

 

8. Felelősség korlátozása 

8.1 Amennyiben Ön fogyasztó, törvény által biztosított jogokkal rendelkezik, ha a 

szolgáltatások biztosítása nem észszerű szakértelemmel és gondossággal történik, 

vagy ha a szoftverek hibásak vagy nem a leírtak szerint működnek. Jogi tanácsot 

kérhet az Állampolgári Tanácsadó Iroda vagy a Kereskedelmi Előírások Hivatalának 

helyi kirendeltségén.  A jelen Felhasználási feltételek egyik rendelkezése sem 

befolyásolja ezeket a törvény által biztosított jogokat. 

8.2 A jelen Felhasználási feltételek egyik rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a 

felelősségünket a következő esetekben: a hanyagságunkból adódó haláleset vagy 

személyi sérülés, csalás vagy csalárd hamis állítás, vagy bármilyen olyan egyéb 

felelősség, mely nem zárható ki vagy nem korlátozható az angol jogszabályok alapján. 

8.3 A 8.2 szakaszban leírtak kivételével, vagy amennyiben a jármű érvényes gyártói 

garanciájának feltételeiben ettől eltérő rendelkezés nem szerepel, a jelen 

Felhasználási feltételek értelmében és a Funkciókkal kapcsolatban az általunk 

megfizetendő maximális összesített kártérítési összeg (akár a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos tevékenységből, jogszabálysértésből (beleértve, de nem kizárólagosan a 

hanyagságot), kötelességszegésből vagy egyéb tevékenységből adódóan) nem 

haladhatja meg azon díjak összesített összegét, melyet Ön nekünk fizetett a 

Funkciókért.   

8.4 A 8.2 szakaszban leírtak kivételével, vagy amennyiben a jármű érvényes gyártói 

garanciájának feltételeiben ettől eltérő rendelkezés nem szerepel, semmilyen 

körülmények között nem vagyunk felelősségre vonhatók a következőkért: 

(a) előre nem látható veszteségért vagy kárért. A veszteség vagy kár akkor 

tekinthető előreláthatónak, ha az az általunk elkövetett szerződésszegés 

egyértelmű következménye, vagy amennyiben az Ön által és általunk 

megfigyelhető abban az időben, amikor megvásárolta a járművet vagy a 

Funkciókat tartalmazó opcionális csomagot;  

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


 

 

INCONTROL  9 

(b) semmilyen üzleti veszteségért, mely a jelen Felhasználási feltételekkel vagy 

a Funkciókkal kapcsolatban keletkezik (beleértve, de nem kizárólagosan a 

nyereségvesztést, az üzletvesztést, az üzemszünetet vagy az 

üzletilehetőség-vesztést); vagy 

(c) bármilyen közvetett vagy következményként felmerülő veszteségért.   

8.5 A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben meghatározzák kötelezettségeinket 

és felelősségünket a Funkciók szolgáltatásával kapcsolatban. Amennyiben a jelen 

Felhasználási feltételekben ennek az ellenkezője nem áll, nincsenek olyan kifejezett 

vagy hallgatólagos feltételek, garanciák, előterjesztések vagy egyéb olyan kikötések, 

melyek ránk nézve kötelező érvényűek. A törvény által engedélyezett lehető 

legteljesebb mértékben kizárunk minden olyan, a Funkciók szolgáltatásával 

kapcsolatos feltételt, garanciát, előterjesztést vagy egyéb kikötést, mely egyébként 

valamilyen rendelet, általános jog vagy egyéb ok értelmében a jelen Felhasználási 

feltételek részét képezné. 

8.6 Nem vállalunk felelősséget, ha a Funkciókat nem tudjuk szolgáltatni, vagy a Funkciók 

Ön általi használatát jelentősen befolyásolják olyan tettek vagy események 

befolyásolják, melyek észszerű hatáskörünkön kívül esnek, beleértve, de nem 

kizárólagosan a nyilvános vagy privát távközlési hálózatok vagy az internetszolgáltatás 

leállását vagy elérhetetlenségét.  

9. Felmondás vagy felfüggesztés  

9.1 A Funkciók használatát bármikor felfüggesztheti, azonban a jármű specifikációitól 

függően bizonyos Szoftverfrissítések ettől függetlenül aktívak maradhatnak.  Az 

adattervhez kapcsolódó mobiladat-kapcsolat kikapcsolásához, kérjük, használja a 

jármű Csatlakoztatási beállításait.   

9.2 Ha nem tartja be a jelen Felhasználási feltételeket, azonnal, az Ön előzetes értesítése 

nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük fiókját/fiókjait, előfizetését/előfizetéseit 

és/vagy hozzáférését a Funkciókhoz. 

10. További fontos feltételek 

10.1 Időről időre módosításokat eszközölhetünk a Funkciókban és/vagy a jelen 

Felhasználási feltételekben, a következők eredményeként: Funkciószolgáltatóink 

kilétének, szolgáltatásainak vagy felhasználási feltételeinek megváltozása; 

szabályozási vagy törvényi módosítás; a Funkciók továbbfejlesztése vagy módosítása; 

és/vagy a Funkciókkal kapcsolatos adatvédelmi eljárásaink és adathasználatunk 

megváltozása.  Minden esetben igyekszünk biztosítani, hogy a módosítások nem 

járjanak anyagi hátrányokkal az Ön számára.  A módosítás természetétől függően 

előfordulhat, hogy Ön nem fogja tudni használni az érintett Funkciókat, amíg nem 

telepít egy szoftverfrissítést és/vagy el nem fogadja az esetleges új felhasználási 

feltételeket. 
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10.2 Ha kapcsolatba kell lépnünk Önnek, a fiókjában megadott kapcsolatfelvételi adatokat 

fogjuk használni, vagy amennyiben nincs fiókja, annak a hivatalos márkakereskedőnek 

megadott adatokat fogjuk használni, akitől a járművet vásárolta.  

10.3 Ön nem lesz harmadik félként haszonélvezője semmilyen köztünk és 

Funkciószolgáltatóink között születő egyezségnek. 

 

10.4 A Funkciókkal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog vagy azok 

Funkciószolgáltatóink általi engedélye minket illet.  A Funkciók használatára Ön 

engedéllyel (nem tulajdonjoggal) rendelkezik, és azokkal kapcsolatban nem 

rendelkezik a jelen Felhasználási feltételek által meghatározottaknál több joggal. 

 

10.5 Ön csak abban az esetben ruházhatja át a jelen Felhasználási feltételekben foglalt 

jogait és kötelezettségeit egy másik személyre, ha erre írásban engedélyt adunk.  A 

jelen Felhasználási feltételekben foglalt jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk, 

de ez nem befolyásolja az Önnek a jelen Felhasználási feltételekben foglalt jogait.  

10.6 A jelen Felhasználási feltételek mindaddig érvényben maradnak, amíg használja a 

Funkciókat. 

10.7 A jelen Felhasználási feltételek minden szakasza önállónak minősül. Ha bármilyen 

törvényszék vagy illetékes hatóság bármelyik szakaszt törvénytelennek vagy 

betartathatatlannak minősít, a többi szakasz korlátozás nélkül hatályos marad. 

10.8 Ha nem hívjuk fel a figyelmét, hogy hajtsa végre bármely, a jelen Felhasználási 

feltételekben foglalt kötelezettségét, illetve ha nem élünk az Önnel szembeni 

jogainkkal, vagy ezt késve tesszük meg, az nem azt jelenti, hogy lemondtunk az Önnel 

szembeni jogainkról, és nem jelenti azt, hogy Önnek nem kell betartania ezeket a 

kötelezettségeket. Ha mentességet adunk Önnek a jelen Felhasználási feltételek Ön 

általi megsértését követően, azt mindenképpen kizárólag írásban fogjuk megtenni, és 

ez nem jelenti azt, hogy a jövőben automatikusan mentességet fogunk adni minden 

Ön általi kihágás alól.  

10.9 Ha Ön fogyasztó, kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön között és köztünk köttetett 

szerződésre az angol jogszabályok vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a jelen 

Felhasználási feltételekkel kapcsolatban felmerülő minden vita vagy követelés az 

angol törvények alapján kerül elbírálásra. Ön és mi is elfogadjuk azt, hogy Anglia és 

Wales bíróságai nem kizárólagos joghatósággal rendelkeznek. A Felek elfogadják azt 

is, hogy értelmezési vita esetén az angol nyelvű szöveg minősül hivatalosnak. 

10.10 Ha Ön üzleti ügyfél, a jelen Felhasználási feltételek, azok tárgya és információi (és 

minden, a szerződésen kívüli vita és követelés) az angol jogszabályok hatásköre alá 

tartoznak. Mindkét fél elfogadja azt, hogy Anglia és Wales bíróságai kizárólagos 

joghatósággal rendelkeznek.  


