Termenii funcţiilor InControl Touch Pro şi Pivi Pro
În vigoare începând cu marţi, 27 aprilie 2021
În aceşti termeni, „noi/nouă/a noastră/al nostru/ai noştri/ale noastre” se referă la Jaguar Land
Rover Limited (numărul de înregistrare în registrul comerţului din Regatul Unit: 1672070), al
cărei sediu social se află în Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Regatul Unit).
Despre aceşti termeni

1.

Termenii şi condiţiile următoare („Termeni”) se aplică vehiculelor echipate cu InControl Touch
Pro sau Pivi Pro şi acoperă funcţiile de informaţii şi divertisment, servicii conectate şi actualizare
de software (inclusiv toate software-urile, imaginile, textele, datele şi alt conţinut care face parte
sau se referă la acestea) („Funcţii”). Vă rugăm să reţineţi că există posibilitatea ca nu toate
funcţiile să fie disponibile pe vehiculul dvs., deoarece acest lucru depinde de specificaţiile
pentru modelul vehiculului şi ţara dvs. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul dvs. autorizat pentru
detalii.
Este posibil să vi se solicite să acceptaţi termeni şi politici de confidenţialitate suplimentare
pentru utilizatorul final atunci când utilizaţi anumite funcţii, de exemplu, funcţiile furnizate de
către furnizorii noştri terţi selectaţi sau care vă permit să accesaţi aplicaţii sau conţinut online
(de ex., serviciul „Live” InControl Touch Pro).
Pentru InControl Touch Pro, termenii furnizorului terţ se aplică pentru navigaţie şi media
Gracenote. Le puteţi citi aici:
•

https://legal.here.com/terms

•

https://legal.here.com/privacy

•

Vă rugăm să consultaţi manualul proprietarului vehiculului pentru termenii de utilizare
a fişierelor media Gracenote.

Pentru Pivi Pro, termenii furnizorului terţ se aplică pentru navigare şi conectivitate la reţeaua
mobilă (inclusiv Politica de utilizare echitabilă). Le puteţi citi aici:

•

https://legal.here.com/terms

•

https://legal.here.com/privacy

•

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

•

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

Utilizând funcţiile, acceptaţi aceşti termeni şi termenii furnizorilor funcţiei şi confirmaţi că aţi luat
cunoştinţă de politicile de confidenţialitate ale furnizorilor funcţiei. Vă rugăm să citiţi cu atenţie
termenii şi politicile menţionate. În special, vi se atrage atenţia asupra clauzelor 2 (Cartela

SIM şi tarifele pentru traficul de date), 7 (Utilizarea datelor şi confidenţialitatea) şi 8
(Limitarea răspunderii) de mai jos.
În unele pieţe, pentru a respecta cerinţele legale locale, furnizorul de reţea mobilă poate solicita
să finalizaţi un proces de verificare a identităţii electronice pentru a activa SIM-ul montat din
fabrică.
IMPORTANT:
•

Sunteţi responsabil pentru asigurarea faptului că orice alte persoane cărora le permiteţi
să utilizeze vehiculul cunosc aceşti termeni şi utilizează funcţiile în conformitate cu
aceşti termeni.

•

Aceşti termeni vi se aplică, de asemenea, dacă utilizaţi un vehicul dotat cu funcţiile
respective, care face parte dintr-un „parc auto”, chiar dacă nu aţi achiziţionat sau
închiriat personal vehiculul sau nu v-aţi abonat la funcţii. Un parc auto este un grup de
vehicule care sunt întreţinute, deţinute sau închiriate de către o companie sau o altă
organizaţie şi nu de către o persoană fizică sau o familie. De exemplu, acesta poate
include un vehicul închiriat, care vă este furnizat de către o companie de închiriere, un
vehicul care vă este pus la dispoziţie de către angajatorul dvs., sau un vehicul care vă
este pus la dispoziţie de către noi sau distribuitorii noştri autorizaţi pe bază de împrumut
temporar.

•

Aceşti termeni se aplică pentru orice accesare şi utilizare a funcţiilor, indiferent dacă
acestea se realizează prin intermediul cartelei SIM montate din fabrică sau prin
conectarea prin Wi-Fi.

Dacă aveţi întrebări în legătură cu aceşti termeni, vă rugăm să contactaţi distribuitorul autorizat.

2.

Tarifele pentru SIM şi date

2.1

Veţi avea nevoie de o cartelă Modul de identitate a abonatului (Subscriber Identity
Module) (SIM) şi de planul de date pentru a utiliza anumite funcţii şi funcţionalităţi (de
exemplu, Wi-Fi Hotspot, browserul web InControl Touch Pro şi serviciul „Live”’).
Cartela SIM din vehicul trebuie să fie complet operaţională, iar funcţiile sau
funcţionalităţile relevante nu vor putea fi utilizate dacă această cartelă SIM este
deteriorată, eliminată sau incorect instalată.

2.2

Cartela SIM poate fi furnizată cu vehiculul (fie încorporată în vehicul, fie pentru
introducerea în slotul pentru cartela SIM), fie achiziţionată şi furnizată separat de dvs.,
în funcţie de specificaţia pentru modelul şi ţara vehiculului dvs.

2.3

În cazul în care o cartelă SIM pentru slotul pentru cartela SIM este furnizată odată cu
vehiculul şi dvs. alegeţi să o înlocuiţi cu o altă cartelă SIM, veţi fi răspunzători pentru
plata tuturor tarifelor legate de utilizarea acestei alte cartele SIM.
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2.4

Sunteţi răspunzători pentru plata tuturor tarifelor furnizorului de reţea şi a planului de
date legate de cartela dvs. SIM şi de utilizarea funcţiilor (după orice perioadă iniţială de
încercare gratuită sau conform unui plan de date incluse, acolo unde este cazul).
Aceasta poate include plata oricăror tarife fixate de furnizorii de reţea pentru traficul de
date mobile în roaming internaţional. Setările pentru conectivitate de pe vehicul vă
permit să activaţi sau să dezactivaţi o conexiune de date mobile pentru planul de date
– vă rugăm să verificaţi aceste setări, dacă doriţi să evitaţi perceperea tarifelor pentru
traficul de date în roaming internaţional. Actualizările software nu vor fi afectate.

2.5

Dacă v-aţi pus la dispoziţie cartela SIM personală, trebuie să o eliminaţi dacă nu mai
deţineţi în proprietate sau nu mai utilizaţi vehiculul. Dacă nu faceţi acest lucru, veţi
continua să fiţi răspunzători pentru plata tarifelor legate de traficul de date (dacă este
cazul) pentru utilizarea funcţiilor de pe vehicul.

2.6

Transmisia datelor prin SIM montat din fabrică are loc prin reţelele de telecomunicaţii
mobile care sunt furnizate şi gestionate de furnizorul nostru selectat de servicii de
operator de reţele mobile („Furnizor de servicii MNO”), fie direct, fie printr-un furnizor
autorizat local cu care Furnizorul de servicii MNO are o înţelegere contractuală.
Furnizorul de servicii MNO acţionează ca furnizor de servicii de telecomunicaţii pentru
funcţii. Vi se va solicita să acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a reţelelor de
telecomunicaţii mobile. Pentru Pivi Pro, aceasta înseamnă termenii şi condiţiile
furnizorului de reţea din clauza 1 de mai sus. Pentru InControl Touch Pro, aceasta
înseamnă termenii şi condiţiile furnizorului de reţea pe care le acceptaţi atunci când vă
înregistraţi şi activaţi cartela SIM din slotul pentru cartela SIM a vehiculului.

3.

Conturile şi abonamentele utilizatorului

3.1

Pentru a utiliza anumite funcţii şi funcţionalităţi trebuie în primul rând (a) să configuraţi
un cont (de exemplu, un cont InControl sau un cont de navigare Touch Pro) şi (b) să
aveţi un abonament curent (un abonament reprezintă dreptul dvs. de a accesa şi de a
utiliza o funcţie conectată pentru o anumită perioadă de timp).

3.2

O perioadă iniţială de abonament este inclusă atunci când vehiculul sau pachetul de
opţiuni este achiziţionat prima dată, în funcţie de specificaţii şi de funcţie, pentru
modelul şi ţara vehiculului. Pentru a continua să utilizaţi funcţionalitatea relevantă după
expirarea perioadei abonamentului iniţial, va trebui să reînnoiţi abonamentul şi să
achitaţi taxele de reînnoire aplicabile. Informaţii suplimentare despre abonamentul
iniţial şi despre cum îl puteţi reînnoi pot fi obţinute de la distribuitorul dvs. autorizat.

3.3

Sunteţi răspunzători pentru anularea contului dvs. dacă nu mai deţineţi în proprietate
sau nu mai utilizaţi vehiculul (de exemplu, dacă vindeţi vehiculul, dacă leasingul expiră,
sau vehiculul este pierdut sau furat). Trebuie să vă eliminaţi profilul şi contul din
vehicul, să vă ştergeţi contul şi să dezactivaţi datele mobile din setările de conectivitate
ale vehiculului.

INCONTROL

3

3.4

Sunteţi răspunzători pentru păstrarea informaţiilor contului dvs. exacte şi actualizate,
precum şi păstrarea detaliilor dvs. de conectare sigure şi confidenţiale. Cu excepţia
situaţiei în care culpa este a noastră, nu putem fi consideraţi răspunzători pentru niciun
acces neautorizat şi utilizare a contului dvs. sau a funcţiilor.

3.5

După expirarea abonamentului dvs., putem şterge toate înregistrările şi datele aflate în
posesia sau sub controlul nostru cu privire la dvs., fără a avea nicio responsabilitate
faţă de dvs.

4.

Actualizările de software

4.1

În aceşti Termeni, „actualizări de software” înseamnă actualizările de software
realizate prin tehnologia „over-the-air” pentru InControl Touch Pro, Pivi Pro sau alte
sisteme ale vehiculului, care pot fi descărcate direct pe vehicul, pentru întreţinerea sau
modificarea acestor sisteme sau pentru punerea la dispoziţie a unor funcţii şi capacităţi
îmbunătăţite pentru vehiculul dvs.

4.2

Când vehiculul este conectat, actualizările de software vor fi disponibile periodic pentru
sistemele vehiculului dvs. Puteţi verifica dacă există actualizări de software disponibile
din setările vehiculului; în caz contrar, acestea vor fi iniţiate de către noi.

4.3

În funcţie de tipul de actualizare software, specificaţia vehiculului dvs. şi cerinţele de
piaţă locale, actualizările software pot fi descărcate şi instalate automat sau puteţi avea
opţiunea de a reprograma sau refuza actualizarea.

4.4

Vă atragem atenţia asupra următoarelor condiţii importante în ceea ce priveşte
actualizările de software:
(a)

În funcţie de specificaţia vehiculului dvs., actualizările de software pot fi
descărcate prin SIM-ul încorporat al vehiculului, un SIM introdus în slotul
pentru cartelă SIM sau folosind conexiunea Wi-Fi. Vă rugăm să reţineţi că
actualizările de software realizate prin intermediul unei cartele SIM care nu
este încorporată în vehicul din fabrică pot genera taxe pentru planul dvs. de
date SIM;

(b)

În timpul instalării unor tipuri de actualizări software, anumite funcţii şi servicii
ale vehiculului (de exemplu, Apel de urgenţă SOS, Asistenţă rutieră
optimizată, serviciul InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro, alarma şi
unele funcţii ale aplicaţiei InControl Remote) pot fi dezactivate temporar. Vă
recomandăm să selectaţi instalarea respectivelor actualizări de software
numai atunci când nu trebuie să conduceţi vehiculul şi când acesta este
parcat într-un loc sigur şi păzit;

(c)

Este posibil ca actualizările de software să nu se instaleze corect în cazul în
care vehiculul dvs. este dotat cu software şi hardware non-standard;
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(d)

Actualizările de software vor şterge şi vor înlocui software-ul existent de pe
vehiculul dvs. Acest lucru poate fi valabil şi pentru orice software nonstandard instalat de un terţ pe vehicul;

(e)

Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la actualizările de software, vă
rugăm să luaţi legătura cu distribuitorul dvs. autorizat.

4.5

În cazul în care aveţi un vehicul de flotă, trebuie semnalat faptul că proprietarul flotei
poate avea termeni şi condiţii, politici şi proceduri care ar putea afecta utilizarea de
către dvs. a actualizărilor de software. Aveţi obligaţia de a contacta proprietarul flotei
pentru a verifica condiţiile de utilizare a actualizărilor de software pe vehiculul dvs. de
flotă.

4.6

Pentru a vă furniza actualizări de software, este posibil să colectăm şi să prelucrăm
date din vehiculul dvs., cum ar fi numărul de identificare a vehiculului şi informaţii
despre locaţie. În general, aceste date vor fi utilizate pentru determinarea disponibilităţii
şi/sau eligibilităţii dvs. pentru o actualizare de software de pe piaţa dvs. sau vor fi
detaliate în alt mod ca parte a unei versiuni lansate.

5.

Conţinut şi servicii ale terţilor

5.1

Pivi Pro şi InControl Touch Pro vă permit să accesaţi conţinut şi servicii specifice ale
terţilor prin intermediul funcţiilor din vehiculul dvs. (de exemplu, „Live” pe InControl
Touch Pro). Am selectat şi punem la dispoziţie acces la conţinutul şi serviciile
respective ale terţilor, în beneficiul clienţilor noştri.

5.2

Conţinutul şi serviciile terţilor sunt furnizate de către furnizorii noştri terţi selectaţi.
Conţinutul şi serviciile terţilor pot fi supuse termenilor şi condiţiilor unui furnizor terţ
relevant, precum şi politicilor de confidenţialitate (care sunt separate faţă de aceşti
termeni). Acolo unde este cazul, va trebui să le citiţi şi să le acceptaţi, în scopul de a
accesa şi utiliza respectivul conţinut şi respectivele servicii ale terţilor. De exemplu,
pentru a utiliza funcţii pe reţelele sociale veţi avea nevoie de contul dvs. propriu cu
furnizorul relevant al reţelei sociale şi va trebui să acceptaţi termenii şi politicile de
confidenţialitate ale acestuia.

5.3

Noi nu suntem responsabili pentru nicio înţelegere sau acord încheiat între dvs. şi
partea terţă care furnizează conţinut şi servicii, iar acestea sunt încheiate de dvs. pe
riscul şi pe cheltuiala dvs. De exemplu, sunteţi responsabili pentru plata oricăror taxe
asociate aplicaţiilor de terţă parte pe care alegeţi să le descărcaţi sau la care alegeţi
să vă abonaţi.

5.4

Conţinutul şi serviciile de terţă parte selectate disponibile pentru vehiculul dvs. pot
suferi modificări din când în când. Ne rezervam dreptul de a modifica, suspenda,
elimina sau dezactiva accesul la orice conţinut şi servicii de terţă parte, în orice
moment, fără notificare.

INCONTROL

5

5.5

Periodic, putem pune la dispoziţie actualizări pentru conţinutul şi serviciile terţilor, care
ar putea necesita să acceptaţi termenii şi condiţiile noi sau actualizate ale terţilor,
precum şi politicile acestora de confidenţialitate.

6.

Utilizarea funcţiilor

6.1

Punem la dispoziţie funcţiile numai pentru uz casnic privat sau pentru uz intern în cadrul
companiei dvs. în legătură cu vehiculul. Funcţiile trebuie să fie utilizate numai în
conformitate cu destinaţia acestora şi nu pentru revânzare. Dvs. nu trebuie şi nici nu
trebuie să permiteţi altor persoane să utilizeze funcţiile în niciun mod care:
(a) este ilegal, interzis sau restricţionat în orice ţară în care intenţionaţi să utilizaţi sau
utilizaţi funcţiile (de exemplu, în care nu este permisă utilizarea informaţiilor
referitoare la localizarea camerei de siguranţă);
(b) este nesigur sau reprezintă un risc pentru siguranţa proprie, a pasagerilor sau a
oricărei alte persoane;
(c) provoacă stricăciuni asupra vehiculului, asupra oricăror date, software-ului,
dispozitivului, sistemelor de calculator sau reţelelor;
(d) nu este autorizat de noi sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv
pe cele ale furnizorilor de terţă parte).

6.2

În plus faţă de condiţiile din clauza 6.1, nu trebuie să utilizaţi browserul web InControl
Touch Pro:
(a) în niciun mod care ar putea sau nu deteriora, dezactiva, suprasolicita, afecta sau
compromite sistemul sau securitatea sistemelor noastre sau ale furnizorului de
reţea sau interfera cu alţi utilizatori ai reţelei; sau
(b) pentru orice partajări ale fişierelor în reţele „peer-to-peer” („P2P”), bit torrent sau
reţea de server proxy, trimitere de mesaje de tip spam, trimitere în bloc de e-mailuri nesolicitate sau mesaje comerciale, păstrarea oricărei forme de server de email sau în orice mod care implică furnizarea oricărui serviciu care permite accesul
la o adresă IP publică sau o adresă de internet.

6.3

Sunteţi răspunzător pentru respectarea tuturor legilor rutiere aplicabile şi a bunelor
practici de conducere în ceea ce priveşte utilizarea funcţiilor de către dvs.

6.4

Ne străduim să asigurăm disponibilitatea şi funcţionarea corectă a funcţiilor, dar nu
putem garanta că funcţiile (sau oricare dintre funcţionalităţile acestora) vor fi disponibile
în mod gratuit sau continuu sau că utilizarea acestora este permisă în toate ţările în
conformitate cu legile locale. De exemplu, în timpul utilizării browserelor web InControl
Touch Pro, este posibil ca unele site-uri web să nu fie afişate sau să nu funcţioneze
corect prin intermediul ecranului vehiculului.
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6.5

Disponibilitatea şi funcţionalitatea unor aspecte ale funcţiilor sunt dependente de
acoperirea reţelei de telefonie mobilă şi de alţi factori în afara controlului nostru. De
exemplu, conectivitatea reţelei poate fi indisponibilă în zone izolate sau închise şi poate
fi afectată de obstacole, cum ar fi dealuri, clădiri înalte şi tuneluri sau de capacitatea
reţelei. În plus, funcţiile pot fi supuse unor întreruperi ocazionale sau unor perioade de
nefuncţionare, din cauza unor lucrări de întreţinere sau modificări esenţiale, însă vom
încerca întotdeauna să reducem la minim orice indisponibilitate ce ar putea fi cauzată
de aceste lucruri.

6.6

Nu putem garanta că datele de navigare sau conţinutul acestora (de ex., hărţi, camere
de siguranţă, limite de viteză sau de date din trafic) sunt corecte, complete sau
actualizate.

Acestea vă sunt oferite pentru confortul dvs., însă dvs. rămâneţi

răspunzători pentru respectarea legilor de circulaţie, inclusiv a indicatoarelor rutiere şi
limitelor de viteză.
6.7

Ne rezervam dreptul de a modifica, suspenda, elimina sau dezactiva accesul la orice
funcţii sau funcţionalităţi, în orice moment, fără notificare. De exemplu, acest lucru
poate fi necesar pentru a efectua lucrări de întreţinere esenţiale pe sistemele care
utilizează funcţiile, din motive de securitate, dacă se solicită prin lege sau dacă nu vom
mai pune la dispoziţie anumite funcţii sau funcţionalităţi disponibile în ţara dvs. sau
pentru clienţii noştri în general.

6.8

Ştergerea tuturor informaţiilor personale, a conţinutului descărcat şi a altor date pe care
le-aţi stocat pe vehicul este responsabilitatea dvs., în măsura în care acest lucru este
permis de funcţii şi de echipamentul vehiculului, înainte de a transfera dreptul de
proprietate asupra vehiculului sau de a returna vehiculul închiriat sau luat în leasing
proprietarului său primar. De exemplu, puteţi şterge preferatele, istoricul de navigare
şi orice module cookie stocate de către browserul web InControl Touch Pro cu ajutorul
setărilor browserului web.

6.9

Sunteţi responsabil pentru utilizarea caracteristicii „memorare utilizator”, care se aplică
anumitor funcţii. Această caracteristică vă permite să rămâneţi conectat automat pe
vehicul pentru un acces mai convenabil la funcţii. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul
că, în timp ce această caracteristică este activă, orice altă persoană care utilizează
vehiculul va putea vizualiza setările dvs. stocate, funcţiile şi detaliile personale din
vehicul şi va putea utiliza funcţiile ca şi când aţi face-o dvs. Trebuie să vă asiguraţi de
faptul că „memorare utilizator” este dezactivată în cazul în care nu doriţi ca alţi utilizatori
să aibă acces. Dacă nu mai dețineți în proprietate sau nu mai utilizaţi vehiculul (de
exemplu, dacă vindeți vehiculul, dacă leasingul expiră sau vehiculul este pierdut sau
furat), dvs. trebuie să vă asiguraţi că „memorare utilizator” pentru anumite funcţii este
dezactivată şi/sau că v-aţi deconectat de la funcţii.

6.10

Noi nu suntem răspunzători pentru niciun site web, conţinut sau date aparţinând terţelor
părţi, pe care le alegeţi pentru a avea acces la internet cu ajutorul browserului web
InControl Touch Pro şi dvs. trebuie să ştiţi că faceţi acest lucru pe propriul dvs. risc.
Site-urile web respective pot utiliza module cookie sau alte dispozitive similare. Vă
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sfătuim să citiţi şi să vă asiguraţi de faptul că sunteţi mulţumiţi de orice termeni şi
condiţii, politici de confidenţialitate şi politici de module cookie pentru site-urile web
aparţinând terţelor părţi pe care le vizitaţi.
6.11

Utilizarea anumitor funcţii (de exemplu, a browserului web InControl Touch Pro) poate
fi limitată în timp ce vehiculul se află în mişcare.

6.12

Pentru InControl Touch Pro, conectivitatea Wi-Fi Hotspot nu va fi disponibilă în timp ce
se efectuează oricare dintre apelurile de urgenţă SOS, de asistenţă optimizată sau
când serviciile InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro sunt în uz. De asemenea,
conectivitatea Wi-Fi poate fi indisponibilă timp de treizeci de minute de la sfârşitul unui
apel de urgenţă SOS şi a unui apel de asistenţă optimizată sau în timp ce este deschis
un caz InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro activ.

7.

Utilizarea şi confidenţialitatea datelor

7.1

Vom folosi datele cu caracter personal în conformitate cu termenii Politicii de
confidenţialitate

InControl,

care

pot

fi

consultaţi

la

adresa:

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

sau

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

8.

Limitarea răspunderii

8.1

În cazul în care sunteţi un consumator, aveţi drepturi legale în ceea ce priveşte
serviciile care nu au fost efectuate cu profesionalismul şi atenţia rezonabile, sau dacă
software-ul este defect sau nu este conform descrierii. Nicio prevedere cuprinsă în
cadrul acestor termeni nu va afecta aceste drepturi legale.

8.2

Nicio prevedere cuprinsă în cadrul acestor termeni nu va limita sau exclude
răspunderea noastră în caz de deces sau vătămare corporală care rezultă din
neglijenţa noastră, frauda sau declaraţiile noastre false frauduloase sau orice altă
răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislaţia engleză.

8.3

Cu excepţia celor menţionate la punctul 8.2 sau a altor prevederi în condiţiile unei
garanţii valide a producătorului pentru vehicul, răspunderea noastră maximă totală faţă
de dvs. conform şi în legătură cu aceşti termeni şi funcţii (fie contractuală, delictuală
(inclusiv, dar fără a se limita la neglijenţă), încălcarea obligaţiei legale sau în alt mod)
se limitează la o sumă egală cu taxele pe care ni le-aţi plătit pentru funcţii.

8.4

Cu excepţia prevederilor din clauza 8.2 sau a altor prevederi oferite în condiţiile unei
garanţii valide a producătorului pentru vehicul, nu vom fi în niciun caz răspunzători
pentru:
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(a)

pierdere sau deteriorare care nu este previzibilă. Pierderea sau deteriorarea
este previzibilă în cazul în care aceasta a fost o consecinţă evidentă a
încălcării noastre sau a fost avută în vedere de către dvs. şi de către noi în
momentul în care aţi cumpărat vehiculul sau pachetul de opţiuni care a inclus
funcţiile;

(b)

pierderi de afaceri care rezultă din aceşti termeni sau în legătură cu funcţiile
(inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de profit sau venituri, pierderi de
afaceri, întreruperea activităţii sau pierderea de oportunităţi de afaceri); sau

(c)
8.5

pierderi indirecte sau secundare.

Aceşti termeni stabilesc amploarea deplină a obligaţiilor şi datoriilor noastre în ceea ce
priveşte furnizarea funcţiilor. Cu excepţia celor menţionate în mod expres în aceşti
termeni, nu există condiţii, garanţii, declaraţii sau alţi termeni, expliciţi sau impliciţi, care
să fie obligatorii pentru noi. Orice condiţie, garanţie, declaraţie sau alt termen în
legătură cu furnizarea funcţiilor care ar putea fi implicat sau încorporat în alt mod în
aceşti termeni, fie prin lege, drept comun, fie în alt mod, este exclus în măsura maximă
permisă de lege.

8.6

Nu vom fi răspunzători pentru nefurnizarea funcţiilor sau pentru orice efect advers al
utilizării funcţiilor de către dvs. care este cauzat de un act sau un eveniment aflat în
afara controlului nostru rezonabil, incluzând fără limitare, întreruperea sau perturbarea
reţelelor publice sau private de telecomunicaţii sau de internet.

9.

Reziliere sau suspendare

9.1

Puteţi alege să opriţi utilizarea funcţiilor în orice moment, cu toate acestea, în funcţie
de specificaţiile vehiculului dvs., anumite actualizări de software pot rămâne active.
Pentru a dezactiva conectivitatea datelor mobile pentru planul dvs. de date, utilizaţi
setările de conectivitate ale vehiculului.

9.2

În cazul în care nu respectaţi aceşti termeni, putem revoca sau suspenda imediat
contul (rile) dvs., abonamentul (ele) şi/sau accesul la funcţionalitatea funcţiilor fără nicio
notificare prealabilă.

10.

Alţi termeni importanţi

10.1

Am putea aduce modificări funcţiilor şi/sau acestor termeni din când în când, ca urmare
a: unei modificări a furnizorilor noştri aduse funcţiei, serviciilor sau termenilor şi
condiţiilor acestora; unei modificări a reglementării sau a legii; a unei îmbunătăţiri sau
modificări aduse funcţiilor; şi/sau modificărilor aduse practicilor noastre de
confidenţialitate şi utilizării datelor legate de funcţii. Vom încerca întotdeauna să ne
asigurăm de faptul că nicio modificare nu vă va crea dezavantaje materiale. În funcţie
de modificare, este posibil să nu puteţi utiliza funcţiile relevante până când nu instalaţi
o actualizare de software şi/sau nu acceptaţi orice termeni şi condiţii noi care s-ar putea
aplica.
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10.2

Dacă trebuie să vă contactăm, vom face acest lucru utilizând datele de contact pe care
ni le furnizaţi pe contul dvs. sau, în cazul în care nu aveţi cont, datele pe care le-aţi
furnizat distribuitorului autorizat de la care aţi achiziţionat vehiculul.

10.3

Nu veţi avea calitatea de beneficiar de terţă parte al niciunui acord încheiat între noi şi
furnizorii funcţiei.

10.4

Toate drepturile de proprietate intelectuală din cadrul funcţiilor sunt deţinute de către
noi sau licenţiate către noi de furnizorii noştri de funcţii. Drepturile de a utiliza funcţiile
sunt licenţiate (nu vândute) către dvs., şi nu aveţi drepturi asupra acestora decât în
conformitate cu aceşti termeni.

10.5

Puteţi transfera drepturile sau obligaţiile dvs. în conformitate cu aceşti termeni către o
altă persoană, numai dacă noi vă acordăm consimţământul nostru scris.

Putem

transfera drepturile şi obligaţiile noastre în temeiul acestor termeni, însă acest lucru nu
va afecta drepturile dvs. în baza acestor termeni.
10.6

Aceşti termeni vor continua să se aplice atâta timp cât utilizaţi funcţiile.

10.7

Fiecare dintre clauzele acestor termeni operează separat. În cazul în care o instanţă
sau autoritate competentă decide că oricare dintre aceste clauze sunt ilegale sau
inaplicabile, celelalte clauze vor rămâne în vigoare în întregime.

10.8

Dacă nu vom insista să vă îndepliniţi oricare dintre obligaţiile asumate în temeiul
acestor termeni, sau dacă nu punem în aplicare drepturile noastre împotriva dvs., sau
dacă vom întârzia să facem acest lucru, nu înseamnă că am renunţat la drepturile
noastre împotriva dvs. şi nu înseamnă că nu trebuie să vă conformaţi acestor obligaţii.
În cazul în care vom renunţa la invocarea încălcării acestor termeni de către dvs., vom
face acest lucru numai în scris, iar acest lucru nu va însemna că vom renunţa automat
la invocarea oricărei încălcări ulterioare de către dvs.

10.9

În cazul în care sunteţi un consumator, vă rugăm să reţineţi că acest contract încheiat
între dvs. şi noi este guvernat de legislaţia română. Atât dvs., cât şi noi suntem de
acord că instanţele din România vor avea jurisdicţie exclusivă.

10.10

În cazul în care sunteţi un client comercial, aceşti termeni, obiectul şi alcătuirea
acestora (şi orice litigii sau pretenţii necontractuale) sunt guvernate de legislaţia
engleză. Consimţim împreună asupra competenței exclusive a instanțelor din Anglia și
Țara Galilor.
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