
 

 
Warunki korzystania z opcji InControl Touch Pro i Pivi Pro 

Dokument obowiązuje od 27 kwietnia 2021 r. 

Na potrzeby niniejszych Warunków „marka Jaguar” oznacza spółkę Jaguar Land Rover Limited 

(numer w rejestrze spółek 1672070) z siedzibą pod adresem Abbey Road, Whitley, Coventry, 

CV3 4LF). 

1. O niniejszych Warunkach 

Poniższy regulamin („Warunki”) odnosi się do pojazdów wyposażonych w opcję InControl 

Touch Pro lub Pivi Pro oraz obejmuje funkcjonalności systemu informacyjno-rozrywkowego, 

usług sieciowych oraz aktualizacji oprogramowania (w tym całe oprogramowanie, obrazy, tekst, 

dane i inne elementy tworzące lub związane z tymi funkcjami) („Funkcje”).  Należy pamiętać, 

że nie wszystkie wymienione Funkcjonalności muszą być dostępne w pojeździe użytkownika, 

gdyż zależy to od specyfikacji danego modelu oraz kraju. Aby uzyskać więcej szczegółów, 

należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.   

Podczas korzystania z niektórych Funkcjonalności może być konieczne zaakceptowanie 

dodatkowych warunków użytkownika końcowego i polityki prywatności, na przykład dotyczy to 

Funkcjonalności udostępnianych przez wybranych dostawców zewnętrznych lub 

umożliwiających dostęp do aplikacji lub zawartości internetowej (np. usługa „Live” InControl 

Touch Pro).  

W przypadku aplikacji InControl Touch Pro obowiązują warunki określone przez dostawcę 

zewnętrznego dotyczące nawigacji oraz korzystania z multimediów Gracenote.  Można 

zapoznać się z nimi tutaj:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

 

• Warunki korzystania z multimediów Gracenote można znaleźć w podręczniku obsługi 

pojazdu.  

W przypadku systemu Pivi Pro warunki dotyczące usług świadczonych przez zewnętrznych 

dostawców mają zastosowanie do nawigacji i łączności z siecią komórkową (włączając w to 

Zasady właściwego użytkowania). Można zapoznać się z nimi tutaj:   

 

• 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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Korzystanie z Funkcjonalności oznacza akceptację Warunków i regulaminu określonych przez 

dostawcę Funkcjonalności oraz przestrzeganie polityki prywatności tego dostawcy. Należy 

uważnie przeczytać te dokumenty. Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe punkty: 

2 (Karta SIM i opłaty za wykorzystanie danych), 7 (Korzystanie z danych i prywatności) 

oraz 8 (Ograniczenie odpowiedzialności). 

W celu spełnienia lokalnych wymogów prawnych na niektórych rynkach operator sieci 

komórkowej może wymagać przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości elektronicznej w 

celu aktywowania fabrycznie montowanej karty SIM. 

 

WAŻNE: 

• Użytkownik odpowiada za to, by osoby, którym pozwala korzystać z pojazdu, znały 

poniższe Warunki i korzystały z Funkcjonalności zgodnie z tymi Warunkami. 

• Warunki obowiązują także użytkownika, który korzysta z wyposażonego w 

Funkcjonalności pojazdu wchodzącego w skład floty, nawet jeśli osobiście nie zakupił 

ani wziął w leasing takiego pojazdu, ani nie subskrybuje Funkcjonalności. Flota to 

grupa pojazdów, które są utrzymywane, są własnością lub są leasingowane przez firmę 

bądź organizację, a nie indywidualną osobę czy rodzinę. Może to dotyczyć na przykład 

pojazdu wynajętego od firmy wynajmującej, pojazdu udostępnionego użytkownikowi 

przez pracodawcę lub pojazdu udostępnionego użytkownikowi przez nas lub naszego 

autoryzowanego sprzedawcy na zasadzie czasowej pożyczki.  

• Niniejsze Warunki dotyczą każdego przypadku uzyskania dostępu do Funkcjonalności 

i ich wykorzystania, czy to za pośrednictwem fabrycznie montowanej karty SIM, 

włożonej karty SIM, czy też poprzez połączenie za pośrednictwem sieci Wi-Fi. 

W razie jakichkolwiek pytań na temat niniejszych Warunków należy skontaktować się z 

autoryzowanym sprzedawcą.    

 

2. Karty SIM i opłaty za wykorzystanie danych 

2.1 Do korzystania z niektórych Funkcjonalności i opcji (na przykład Hotspotu Wi-Fi, 

przeglądarki internetowej InControl Touch Pro i usługi „Live”, jeśli są dostępne) 

użytkownik będzie potrzebował karty modułu identyfikacji abonenta (SIM) oraz pakietu 

danych.  Karta SIM w pojeździe musi być w pełni sprawna, a odpowiednie 

Funkcjonalności i funkcjonalności mogą nie działać, jeśli karta SIM jest uszkodzona, 

usunięta lub nieprawidłowo zainstalowana.   

2.2 Karta SIM jest dostarczona wraz z pojazdem (wbudowana w pojazd lub włożona do 

gniazda karty SIM) lub nabywana oddzielnie i dostarczana użytkownikowi, w 

zależności od specyfikacji dla danego modelu pojazdu i kraju. 
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2.3 Jeśli karta SIM została dostarczona oryginalnie z pojazdem, a użytkownik zdecyduje 

się zamienić ją na inną kartę SIM, wówczas jest zobowiązany do opłaty za przesyłanie 

danych z tytułu korzystania z innej karty SIM.  

2.4 Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich opłat za dostawcę sieci i 

pakiet danych, odnoszących się do karty SIM użytkownika i korzystania przez niego z 

Funkcjonalności (po upływie początkowego darmowego okresu próbnego lub łącznie 

z pakietem danych zależnie od przypadku).  Może to obejmować opłaty operatora sieci 

komórkowej za międzynarodowy roaming danych.  Ustawienia sieciowe w pojeździe 

umożliwiają włączenie lub wyłączenie mobilnej transmisji danych w ramach pakietu 

danych – prosimy o sprawdzenie tych ustawień w celu uniknięcia opłat za roaming 

międzynarodowy. Nie będzie to miało wpływu na aktualizacje oprogramowania. 

2.5 Użytkownik, który przestaje być właścicielem pojazdu lub przestaje go użytkować, 

powinien usunąć z niego własną kartę SIM.  Jeśli tego nie uczyni, w dalszym ciągu 

ponosi odpowiedzialność za ewentualne opłaty przesyłowe z tytułu korzystania z 

Funkcjonalności w pojeździe. 

2.6 Przesyłanie danych za pośrednictwem fabrycznie montowanej karty SIM odbywa się 

w sieciach telefonii komórkowej, które są dostarczane i zarządzane wybranego przez 

nas dostawcę usług operatora sieci komórkowej („dostawca usług MNO”), 

bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnego licencjonowanego dostawcy, z którym 

dostawca usług MNO ma umowę.  Dostawca usługi MNO pełni rolę dostawcy usług 

telekomunikacyjnych w zakresie Funkcjonalności. Użytkownik musi zaakceptować 

warunki korzystania z sieci telefonii komórkowej.  W przypadku funkcji Pivi Pro oznacza 

to regulamin dostawcy sieci zawarty w punkcie 1 powyżej. W przypadku funkcji 

InControl Touch Pro rejestracja i aktywacja karty SIM umieszczonej w gnieździe 

pojazdu oznacza, że użytkownik akceptuje regulamin dostawcy sieci. 

 

 

3. Konta użytkowników i subskrypcje 

3.1 Aby móc skorzystać z niektórych Funkcjonalności i opcji, użytkownik musi najpierw a) 

skonfigurować konto (na przykład konto InControl lub konto nawigacji Touch Pro) oraz 

b) posiadać bieżącą subskrypcję (subskrypcja to prawo do dostępu i korzystania z 

podłączonej Funkcjonalności przez określony czas). 

3.2 Początkowy okres subskrypcji jest uwzględniany, gdy pojazd lub pakiet opcji został 

pierwotnie zakupiony, w zależności od funkcji i specyfikacji dla modelu pojazdu i kraju.  

Aby kontynuować korzystanie z danej Funkcji po upływie początkowego okresu 

subskrypcji, użytkownik musi odnowić subskrypcję i uiścić opłatę za odnowienie.  

Dodatkowe informacje na temat początkowej subskrypcji i sposobu jej odnowienia 

można uzyskać u swojego autoryzowanego sprzedawcy.  

3.3 Użytkownik odpowiada za anulowanie swojego konta, jeśli przestaje być właścicielem 

lub użytkownikiem pojazdu (na przykład jeśli sprzeda pojazd, upłynie okres leasingu 
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albo w przypadku utraty bądź kradzieży pojazdu).  Należy usunąć profil i konto 

użytkownika z pojazdu, usunąć konto i wyłączyć dane mobilne w ustawieniach 

sieciowych pojazdu. 

3.4 Użytkownik odpowiada za dokładność i aktualność danych na swoim koncie oraz za 

zabezpieczenie i utrzymanie w tajemnicy swoich danych logowania.  O ile nie wynika 

to z naszej winy, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do 

lub wykorzystanie konta lub Funkcjonalności.  

3.5 Po upływie okresu subskrypcji użytkownik może wykasować wszystkie posiadane lub 

kontrolowane przez siebie zapisy i dane, które go dotyczą, nie ponosząc za to żadnej 

odpowiedzialności. 

 

4. Aktualizacje oprogramowania 

4.1 Dla celów niniejszych Warunków termin „Aktualizacje oprogramowania” oznacza 

zdalne aktualizacje oprogramowania systemów InControl Touch Pro, Pivi Pro lub 

innych systemów pojazdu, które można pobrać bezpośrednio do pojazdu w celu 

utrzymania tych systemów, ich zmodyfikowania lub zapewnienia ulepszonych 

funkcjonalności i możliwości pojazdu. 

4.2 Po połączeniu z Internetem pojazd będzie co jakiś czas sprawdzać, czy dla systemów 

pojazdu zostały opublikowane aktualizacje oprogramowania. Dostępność aktualizacji 

można sprawdzić w ustawieniach pojazdu. Mogą one również zostać zainicjowane 

przez nas. 

4.3 W zależności od typu aktualizacji oprogramowania, specyfikacji pojazdu i wymagań 

danego rynku aktualizacje oprogramowania mogą być pobierane i instalowane 

automatycznie lub dostępna będzie możliwość zmiany harmonogramu bądź 

odrzucenia aktualizacji przez użytkownika. 

4.4 Należy pamiętać o następujących istotnych warunkach dotyczących funkcji 

Aktualizacje oprogramowania: 

(a) W zależności od specyfikacji pojazdu aktualizacje oprogramowania można 

pobrać przy użyciu wbudowanej w pojazd lub włożonej do gniazda karty SIM, 

a także za pośrednictwem połączenia z siecią Wi-Fi. Należy pamiętać, że 

aktualizacje oprogramowania za pośrednictwem karty SIM, która nie jest 

fabrycznie zainstalowana w pojeździe, mogą wiązać się z opłatami za 

korzystanie z pakietu danych karty SIM; 

(b) Podczas instalacji niektórych rodzajów Aktualizacji Oprogramowania część 

funkcji pojazdu i usług (na przykład usługi telefonu alarmowego SOS 

Emergency Call, pomocy drogowej Optimised Roadside Assistance, usługa 

„InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro, alarm i niektóre funkcje 

aplikacji InControl Remote) może być tymczasowo wyłączona. Użytkownik 
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powinien wybrać instalację tych Aktualizacji Oprogramowania tylko wtedy, 

gdy nie ma potrzeby prowadzenia pojazdu i jest on zaparkowany w 

bezpiecznym miejscu; 

(c) Aktualizacje Oprogramowania mogą nie zostać prawidłowo zainstalowane, 

jeśli pojazd ma niestandardowe oprogramowanie lub sprzęt;  

(d) Aktualizacje Oprogramowania zastąpią aktualne oprogramowanie w 

pojeździe. Może to również dotyczyć niestandardowego oprogramowania 

osoby trzeciej w pojeździe;  

(e) W przypadku jakiekolwiek pytań lub problemów związanych z Aktualizacjami 

oprogramowania należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą. 

4.5 W przypadku pojazdu flotowego należy pamiętać, że właściciel floty może mieć 

warunki korzystania, politykę lub procedury, które mogą mieć wpływ na korzystanie z 

Aktualizacji oprogramowania. Obowiązkiem użytkownika jest skontaktowanie się z 

Właścicielem floty w sprawie korzystania z Aktualizacji oprogramowania w pojeździe 

flotowym. 

4.6 W celu dostarczenia użytkownikowi aktualizacji oprogramowania możemy zbierać i 

przetwarzać dane takie jak numer identyfikacyjny pojazdu i informacje o lokalizacji. 

Dane takie będą zazwyczaj wykorzystywane do określenia dostępności i/lub uprawnień 

użytkownika do aktualizacji oprogramowania na rynku użytkownika lub będą w inny 

sposób szczegółowo opisane w ramach wydania. 

 

5. Treści i usługi osób trzecich 

5.1 Opcje Pivi Pro i InControl Touch Pro umożliwiają dostęp do zawartości i usług osób 

trzecich za pośrednictwem Funkcjonalności w pojeździe (np. „Live” w opcji InControl 

Touch Pro). Wybraliśmy i udostępniliśmy dostęp do treści i usługi osób trzecich, aby 

zapewnić naszym klientom korzyści.  

5.2 Treści i usługi osób trzecich są dostarczane przez wybranych dostawców 

zewnętrznych. Treści i usługi osób trzecich mogą podlegać regulaminom i politykom 

prywatności dostawców zewnętrznych (które są odrębne od niniejszych Warunków). 

Tam, gdzie ma to zastosowanie, użytkownik musi się z nimi zapoznać i zaakceptować, 

aby uzyskać dostęp i korzystać z treści i usług osób trzecich. Na przykład, aby 

korzystać z funkcjonalności mediów społecznościowych, należy posiadać własne 

konto u odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych oraz zaakceptować jego 

warunki i politykę prywatności. 

5.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne uzgodnienia lub umowy zawarte między 

użytkownikiem a dostawcami treści i usług osób trzecich. Są one zawierane na 

wyłączne ryzyko i koszt użytkownika. Na przykład, użytkownik jest odpowiedzialny za 
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uiszczenie wszelkich opłat za aplikacje osób trzecich, które można pobrać lub 

subskrybować. 

5.4 Wybór treści i usług osób trzecich dostępnych dla danego pojazdu może podlegać 

okresowym zmianom. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia 

lub wyłączenia dostępu do dowolnych treści i usług osób trzecich w dowolnym 

momencie bez powiadomienia. 

5.5 Możemy od czasu do czasu udostępniać aktualizacje treści i usług innych firm, w tym 

takich, które będą wymagać od użytkownika zaakceptowania zaktualizowanych 

warunków i zasad ochrony prywatności innych firm.  

 

6. Korzystanie z Funkcjonalności 

6.1 Udostępniamy dane Funkcjonalności jedynie do użytku osobistego lub wewnętrznego 

na potrzeby łączności między firmą użytkownika a pojazdem.  Z Funkcjonalności 

można korzystać jedynie w celu, do którego jest przeznaczona, a nie w celu 

odsprzedaży.  Użytkownikowi nie wolno korzystać ani pozwalać, by ktoś inny korzystał 

z Funkcjonalności w sposób, który: 

(a) jest niezgodny z prawem, zabroniony lub ograniczony w kraju, w którym 

użytkownik ma zamiar korzystać bądź korzysta z Funkcjonalności (na przykład 

tam, gdzie zabrania się korzystania z informacji na temat lokalizacji fotoradarów); 

(b) jest niebezpieczny lub zagraża bezpieczeństwu użytkownika, jego pasażerów 

bądź innej osoby; 

(c) jest szkodliwy dla pojazdu, danych, oprogramowania, urządzenia, systemów 

komputerowych lub sieci; 

(d) nie jest przez nas dozwolony lub narusza prawa własności intelektualnej (w tym 

prawa zewnętrznych dostawców). 

6.2 Oprócz warunków wymienionych w pkt 6.1 nie wolno także korzystać z przeglądarki 

internetowej InControl Touch Pro: 

(a) w sposób, który mógłby lub powoduje szkodę, wyłączenie, przeciążenie, 

zakłócenie pracy lub pogorszenie jakości systemów lub zabezpieczeń naszych 

bądź dostawcy sieci albo mógłby utrudniać lub utrudnia korzystanie z sieci innym 

użytkownikom; 

(b) do udostępniania plików na zasadzie peer-to-peer („P2P”), wykorzystywania 

protokołu BitTorrent lub sieci serwera proxy, spamowania, wysyłania 

niezamawianych wiadomości e-mail lub wiadomości handlowych na masową 

skalę, utrzymywania jakiegokolwiek serwera e-mail lub świadczenia innego 

rodzaju usług, które pozwalają na dostęp do publicznego IP lub adresu 

internetowego. 
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6.3 Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich przepisów ruchu drogowego i 

zasad dobrej praktyki prowadzenia pojazdu w związku z korzystaniem z 

Funkcjonalności.   

6.4 Dokładamy wszelkich starań, by Funkcjonalności  były dostępne i działały prawidłowo, 

nie możemy jednak zagwarantować, że Funkcjonalności (lub funkcje tych 

Funkcjonalności) będą pozbawione błędów i stale dostępne bądź dopuszczone do 

użytku na podstawie lokalnych przepisów we wszystkich krajach.  Na przykład podczas 

korzystania z przeglądarki internetowej InControl Touch Pro niektóre strony mogą się 

nie wyświetlać lub działać nieprawidłowo na ekranie pojazdu.   

6.5 Dostępność i opcji niektórych aspektów Funkcjonalności zależy od zasięgu sieci 

telefonii komórkowej i innych czynników, na które nie mamy wpływu.  Łączność 

internetowa może być na przykład niedostępna w rejonach odległych lub zamkniętych 

albo ograniczona przez przeszkody terenowe, takie jak wzgórza, wysokie budynki i 

tunele, albo przepustowość sieci.  Ponadto Funkcjonalności mogą ulegać 

sporadycznym zakłóceniom lub przerwom związanym z istotnymi pracami 

konserwacyjnymi bądź modyfikacjami; zawsze jednak będziemy się starać ograniczyć 

do minimum związaną z tym niedostępność Funkcjonalności.   

6.6 Nie możemy zagwarantować, że dane lub treści nawigacji (np. mapy, fotoradary, 

ograniczenia prędkości lub dane o ruchu drogowym) są dokładne, kompletne czy 

aktualne.  Dane takie przekazywane są dla wygody użytkownika, jednak użytkownik 

pozostaje odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym 

znaków drogowych i ograniczeń prędkości. 

6.7 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu 

do dowolnych Funkcjonalności lub opcji w dowolnym czasie i bez powiadomienia.  

Może to być na przykład konieczne do przeprowadzenia istotnych prac 

konserwacyjnych w systemie obsługującym Funkcjonalności, ze względów 

bezpieczeństwa, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli nie udostępniamy już danych 

Funkcjonalności lub opcji w kraju użytkownika lub klientom w ogóle. 

6.8 Obowiązkiem użytkownika jest wykasowanie wszelkich danych osobowych, treści i 

innych danych przechowywanych w pojeździe w zakresie, w jakim pozwalają na to 

Funkcjonalności i wyposażenie pojazdu, przed przekazaniem prawa własności pojazdu 

lub zwrotu pojazdu wynajmowanego lub leasingowanego jego prawowitemu 

właścicielowi.  Użytkownik może na przykład wykasować przechowywane w 

przeglądarce internetowej InControl Touch Pro listy ulubionych pozycji, historię 

wyszukiwania i pliki cookies za pomocą ustawień przeglądarki. 

6.9 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z funkcji „remember me”, 

działającej w ramach określonych Funkcjonalności. Ta funkcja umożliwia 

automatyczne logowanie do pojazdu w celu łatwiejszego dostępu do określonych 

Funkcjonalności. Należy pamiętać, że gdy funkcja ta jest aktywna, inne osoby 

korzystające z pojazdu będą mogły zobaczyć zapisane ustawienia, funkcje oraz dane 

osobowe dostępne w pojeździe oraz korzystać z funkcjonalności w takim samym 
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zakresie jak użytkownik. Należy pamiętać o wyłączeniu funkcji „remember me”, jeśli 

użytkownik nie zgadza się na umożliwienie dostępu innym osobom. Jeśli użytkownik 

przestaje być właścicielem lub użytkownikiem pojazdu (na przykład jeśli sprzeda 

pojazd, upłynie okres leasingu albo w przypadku utraty bądź kradzieży pojazdu), 

zobowiązany jest do wyłączenia funkcji „remember me” dla odpowiednich 

Funkcjonalności i/lub wylogowania się z Funkcjonalności. 

6.10 Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zewnętrzne strony internetowe, treści czy 

dane, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem przeglądarki 

internetowej InControl Touch Pro. Użytkownik robi to na własne ryzyko.  Strony takie 

mogą korzystać z plików cookies lub podobnych urządzeń.  Użytkownik powinien 

zapoznać się z regulaminami, polityką prywatności i zasadami korzystania z plików 

cookies obowiązującymi na zewnętrznych stronach internetowych, z których korzysta, 

oraz upewnić się, że akceptuje takie regulaminy i zasady.   

6.11 Korzystanie z niektórych Funkcjonalności (np. przeglądarki internetowej InControl 

Touch Pro) może być ograniczone, kiedy pojazd jest w ruchu. 

6.12 W przypadku opcji InControl Touch Pro łączność Hotspotu sieci Wi-Fi może nie być 

dostępna podczas korzystania z usług telefonu alarmowego „SOS Emergency Call”, 

pomocy technicznej „Optimised Assistance” lub systemu „InControl Secure Tracker/ 

Secure Tracker Pro”. Łączność Hotspotu sieci Wi-Fi będzie również niedostępna przez 

trzydzieści minut od zakończenia usługi telefonu alarmowego „SOS Emergency Call” 

oraz usługi pomocy technicznej „Optimised Assistance” lub dopóki nie jest zamknięta 

aktywna sprawa w systemie InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro. 
 
 

7. Korzystanie z danych i prywatność 

7.1 Dane osobowe będą przez nas nadal wykorzystywane zgodnie z warunkami Polityki 

prywatności InControl, które są dostępne pod następującym adresem: 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/POL lub 

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

 

8. Ograniczenie odpowiedzialności 

8.1 Jeśli użytkownik jest konsumentem, przysługują mu prawa z tytułu usług 

niewykonanych lub wykonywanych niedostatecznie starannie lub umiejętnie albo 

oprogramowania, które jest wadliwe lub działa niezgodnie z opisem. Żadne z 

postanowień niniejszych Warunków nie będzie mieć wpływu na przysługujące 

użytkownikom prawa. 

8.2 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza lub nie wyklucza naszej 

odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/POL
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/POL
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nadużycia lub nieuczciwego przedstawienia danych ani innej odpowiedzialności, która 

nie podlega wykluczeniu na mocy prawa polskiego. 

8.3 Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 8.2 lub w inny sposób przewidzianych 

w warunkach ważnej gwarancji producenta na pojazd, nie ponosimy w żadnym 

wypadku żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w ramach niniejszych 

Warunków i Funkcjonalności (w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym między 

innymi zaniedbanie), naruszenia obowiązku ustawowego lub inne), która ogranicza się 

do kwoty równej opłatom uiszczonym nam przez użytkownika za Funkcjonalności, 

chyba że inaczej zostało ustalone na podstawie bezwzględnie obwiązujących 

przepisów prawa.   

8.4 Z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 8.2, chyba że bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa lub warunki ważnej gwarancji producenta na pojazd nie 

stanowią inaczej, w żadnych okolicznościach nie będziemy ponosić odpowiedzialności 

za: 

(a) utrata lub szkoda, które nie są możliwe do przewidzenia. Utrata lub szkoda 

jest przewidywalna, jeśli była oczywistą konsekwencją naruszenia przez nas 

przepisów lub była zakładana przez użytkownika i przez nas w czasie zakupu 

przez użytkownika pojazdu lub pakietu opcji zawierających Funkcjonalności;  

(b) wszelkie straty handlowe wynikające z niniejszych Warunków lub związane z 

Funkcjonalnościami (w tym m.in. utrata zysku lub przychodu, utrata transakcji 

handlowej, przerwanie działalności gospodarczej lub utrata okazji 

biznesowej); 

(c) żadne straty pośrednie lub następcze.   

8.5 Niniejsze Warunki określają zakres naszych obowiązków i naszej odpowiedzialności w 

odniesieniu do dostarczania Funkcjonalności, chyba że inaczej zostało ustalone na 

podstawie bezwzględnie obwiązujących przepisów prawa. O ile niniejsze Warunki nie 

wskazują wyraźnie inaczej, chyba że zostało odmiennie ustalone na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, nie istnieją żadne warunki, gwarancje, deklaracje 

ani inne postanowienia, bezpośrednie lub dorozumiane, które są dla nas wiążące. 

Wszelkie warunki, gwarancje, deklaracje lub inne postanowienia dotyczące 

dostarczania Funkcjonalności, które w przeciwnym razie mogłyby być włączone do 

niniejszych warunków lub interpretowane jako ich część na mocy ustawy, lub na innej 

podstawie, wyklucza się w największym dozwolonym prawem zakresie. 

8.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie Funkcjonalności ani za żaden 

negatywny wpływ na korzystanie z Funkcjonalności przez użytkownika, który jest 

spowodowany aktem lub zdarzeniem, na które nie mamy wpływu, tj. zewnętrzne 

zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia jego skutkom 

(siła wyższa), w tym bez żadnych ograniczeń na awarię lub przerwę w działaniu 

publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub Internetu.  
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9. Rozwiązanie lub zawieszenie umowy  

9.1 Korzystania z Funkcjonalności można zaprzestać, w dowolnej chwili, jednak w 

zależności od specyfikacji pojazdu niektóre aktualizacje oprogramowania mogą 

pozostać aktywne.  Mobilną transmisję danych w ramach planu taryfowego można 

wyłączyć, używając menu Łączność pojazdu.   

9.2 W razie nieprzestrzegania niniejszych Warunków przez użytkownika możemy 

natychmiast przerwać lub zawiesić działanie jego kont, subskrypcji i/lub dostępu do 

opcji Funkcjonalności po uprzednim powiadomieniu użytkownika. 

10. Inne ważne warunki 

10.1 Możemy dokonywać zmian w Funkcjonalnościac i/lub niniejszych Warunkach w 

wyniku: zmiany dostawców Funkcjonalności, ich usług lub warunków korzystania z 

tychże usług; zmiany uregulowań lub przepisów prawnych; udoskonaleń lub 

modyfikacji Funkcjonalności i/lub zmian w naszych praktykach dotyczących 

prywatności i korzystania z danych w związku z Funkcjonalnościami.  Zawsze 

będziemy dbać o to, by żadne zmiany nie działały w istotny sposób na niekorzyść 

użytkownika.  W zależności od rodzaju zmiany użytkownik może mieć możliwość albo 

nie mieć możliwości korzystania z danych Funkcjonalności do czasu zainstalowania 

aktualizacji oprogramowania i/lub przyjęcia nowego obowiązującego regulaminu 

korzystania z Funkcjonalności. 

10.2 W razie konieczności kontaktu z użytkownikiem użyjemy do tego celu danych 

kontaktowych podanych przez użytkownika na swoim koncie lub, jeśli nie ma on 

swojego konta, danych przekazanych autoryzowanemu sprzedawcy podczas zakupu 

pojazdu.  

10.3 Użytkownik nie jest żadnym beneficjentem zewnętrznym żadnej umowy między nami 

a dostawcami Funkcji. 

 

10.4 Wszelkie prawa własności intelektualnej są własnością naszą lub naszych dostawców 

Funkcjonalności bądź też należą do nas lub naszych dostawców Funkcjonalności na 

podstawie odpowiedniej licencji.  Prawa do użytkowania Funkcjonalności są 

przekazane na podstawie licencji (a nie sprzedawane) użytkownikowi i użytkownik nie 

posiada żadnych praw do tych Funkcjonalności z wyjątkiem określonych w niniejszych 

Warunkach. 

 

10.5 Przekazanie praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na rzecz innej 

osoby wymaga naszej pisemnej zgody.  Możemy przekazać nasze prawa i obowiązki 

wynikające z niniejszych Warunków, jednak nie wpłynie to na prawa i obowiązki 

użytkownika.  

10.6 Niniejsze Warunki będą obowiązywały tak długo, jak użytkownik korzysta z 

Funkcjonalności. 
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10.7 Każdy z punktów niniejszych Warunków działa odrębnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub inny 

właściwy organ uznają, że któryś z punktów niniejszych Warunków jest niezgodny z 

prawem lub niewykonalny, pozostałe punkty zachowują pełną moc i skutek. 

10.8 Jeśli nie będziemy nalegać na wykonanie któregoś z obowiązków wynikających z 

niniejszych Warunków lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec 

użytkownika, lub jeśli uczynimy to z opóźnieniem, to nie oznacza to, że zrzekamy się 

naszych praw wobec użytkownika i że użytkownik nie musi wypełniać takich 

zobowiązań. Zrzeczenie się prawa z tytułu naruszenia niniejszych Warunków przez 

użytkownika odbywa się na piśmie i nie oznacza automatycznego zrzeczenia się 

takiego prawa w przyszłości.  

10.9 Należy zauważyć, że jeśli użytkownik jest konsumentem, niniejsza umowa między 

nami a użytkownikiem regulowana jest prawem polskim. Oznacza to, że każdy spór i 

roszczenie wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą regulowane 

prawem polskim. Obie strony przyjmują, że sądy w Polsce mają wyłączną jurysdykcję 

w tym względzie. 

10.10 W przypadku klientów biznesowych niniejsze Warunki, ich przedmiot oraz tworzenia 

(oraz wszelkie spory i roszczenia pozaumowne) są regulowane prawem angielskim. 

Obie strony przyjmują wyłączną właściwość sądów Anglii i Walii w tym względzie.  


