Podmienky používania funkcií InControl Touch Pro a Pivi Pro
Dátum vstúpenia do platnosti: 27. apríl 2021
V týchto podmienkach používania všetky tvary zámena „my/náš“ označujú spoločnosť Jaguar
Land Rover Limited (identifikačné číslo 1672070) so sídlom na adrese Abbey Road, Whitley,
Coventry, CV3 4LF).
O týchto podmienkach používania

1.

Nasledujúce podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na vozidlá vybavené funkciami
InControl Touch Pro alebo Pivi Pro a týkajú sa informačno-zábavného systému, prepojených
služieb a funkcií aktualizácie softvéru (vrátane všetkých softvérov, obrázkov, textu, údajov a
iného obsahu, ktorý je súčasťou alebo súvisí s týmito funkciami) (ďalej len „funkcie“).
Upozorňujeme, že tieto funkcie nemusia byť k dispozícii vo vašom vozidle a ich využívanie
závisí od parametrov vášho modelu vozidla a krajiny. Podrobnosti získate od autorizovaného
predajcu.
Pri používaní určitých funkcií, napríklad funkcií, ktoré poskytujú naši vybraní externí
poskytovatelia alebo ktoré vám umožňujú prístup k aplikáciám alebo online obsahu (napr.
služba InControl Touch Pro „Live“), môžete byť požiadaní o prijatie ďalších podmienok
koncového používateľa a zásad ochrany osobných údajov.
V prípade funkcie InControl Touch Pro platia pre navigáciu a médiá Gracenote podmienky
externého poskytovateľa. Oboznámiť sa s nimi môžete tu:
•

https://legal.here.com/terms

•

https://legal.here.com/privacy

•

Podmienky používania médií Gracenote nájdete v príručke majiteľa vozidla.

V prípade funkcie Pivi Pro platia pre navigáciu a pripojenie k mobilnej sieti podmienky
externého poskytovateľa (vrátane politiky primeraného používania). Oboznámiť sa s nimi
môžete tu:

•

https://legal.here.com/terms

•

https://legal.here.com/privacy

•

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

•

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

Používaním funkcií akceptujete tieto podmienky poskytovateľov funkcií a potvrdzujete, že ste
sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov poskytovateľov funkcií. Pozorne si ich
prečítajte. Zvýšenú pozornosť venujte ďalej uvedeným bodom 2 (SIM karta a poplatky za

dátové služby), 7 (Použitie údajov a ochrana osobných údajov) a 8 (Obmedzenie
zodpovednosti).
V záujme dodržania miestnych právnych predpisov môže od vás poskytovateľ mobilnej siete
na niektorých trhoch pred aktiváciou výrobcom osadenej SIM karty požadovať elektronické
overenie totožnosti.
DÔLEŽITÉ:
•

Ste zodpovední za to, aby sa ľudia, ktorým umožníte vozidlo používať, s týmito
podmienkami oboznámili a aby funkcie používali v súlade s nimi.

•

Tieto podmienky pre vás platia, aj keď funkcie používate vo vozidle, ktoré je súčasťou
vozového parku, a to aj v prípade, že ste ho osobne nezakúpili ani neprenajali alebo
nemáte predplatné na používanie týchto funkcií. Vozový park je skupina vozidiel,
ktorých údržbu zabezpečuje a ktoré vlastní alebo si prenajíma spoločnosť alebo iná
organizácia, nie však jednotlivec ani rodina. Môže napríklad ísť o vozidlo zapožičané z
autopožičovne, o vozidlo, ktoré vám poskytol váš zamestnávateľ, alebo o vozidlo, ktoré
vám dočasne zapožičiavame my alebo naši autorizovaní predajcovia.

•

Tieto podmienky sa vzťahujú na prístup a používanie funkcií, či už prostredníctvom
výrobcom osadenej SIM karty, vloženej SIM karty alebo v prípade pripojenia
prostredníctvom siete Wi-Fi.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, obráťte sa na autorizovaného
predajcu.

2.

SIM karty a poplatky za prenos dát

2.1

Na používanie určitých funkcií a možností (napríklad Wi-Fi hotspot, webový prehliadač
InControl Touch Pro a „Live“ službu, ak sú k dispozícii) budete potrebovať SIM kartu
(Subscriber Identity Module) a predplatené dáta. SIM karta vo vozidle musí byť plne
funkčná. Ak sa SIM karta poškodí, vyberie alebo sa nesprávne nainštaluje, príslušné
funkcie alebo vlastnosti nebudú fungovať.

2.2

SIM karta môže byť dodaná s vozidlom (buď je zabudovaná vo vozidle alebo sa vkladá
do slotu na SIM karty) alebo si ju môžete zakúpiť a zabezpečiť samostatne v závislosti
od špecifikácie vášho modelu vozidla a krajiny.

2.3

V prípade, že sa rozhodnete nahradiť pôvodnú SIM kartu, ktorá je dodaná s vozidlom,
inou SIM kartou, budete zodpovední za úhradu všetkých poplatkov za prenos údajov,
ktoré vyplývajú z používania inej SIM karty.

2.4

Ste zodpovední za úhradu všetkých poplatkov poskytovateľovi sieťových služieb a
poplatkov v rámci dátového programu na vašej SIM karte a poplatkov za používanie
funkcií (po uplynutí počiatočného bezplatného skúšobného obdobia alebo dátového
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programu, ktorý je súčasťou ponuky).

Môže to zahŕňať aj všetky poplatky

poskytovateľovi sieťových služieb za medzinárodný dátový roaming.

Nastavenie

pripojenia vo vozidle umožňuje povoliť alebo zakázať pripojenie k mobilnej dátovej sieti
pre váš dátový program. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za medzinárodný dátový
roaming, tieto nastavenia si skontrolujte. Aktualizácie softvéru to neovplyvní.
2.5

Ak ste si zaobstarali vlastnú SIM kartu, mali by ste ju vybrať, ak už vozidlo nevlastníte
alebo nepoužívate. Ak to neurobíte, budete aj naďalej zodpovední za uhrádzanie
poplatkov za prenos dát pri používaní funkcií vozidla.

2.6

Prenos dát prostredníctvom výrobcom osadenej SIM karty sa uskutočňuje cez mobilné
telekomunikačné siete, ktoré poskytuje a riadi náš vybraný poskytovateľ služieb
operátora mobilnej siete („poskytovateľ služieb OMS“), a to buď priamo, alebo
prostredníctvom poskytovateľa s licenciou na miestnej úrovni, s ktorou má
poskytovateľ služieb OMS zmluvnú dohodu. Poskytovateľ služieb OMS pôsobí ako
poskytovateľ telekomunikačných služieb, ktoré funkcie potrebujú. Budete požiadaní o
prijatie jeho podmienok používania mobilných telekomunikačných sietí. V prípade
funkcie Pivi Pro ide o podmienky poskytovateľa siete uvedené vyššie v bode 1. V
prípade funkcie InControl Touch Pro ide o podmienky poskytovateľa siete, ktoré
prijímate pri registrácii a aktivácii SIM karty vloženej do slotu pre SIM kartu vozidla.

3.

Používateľské účty a predplatné

3.1

Na používanie niektorých funkcií a vlastností si najprv musíte a) zriadiť účet (napr. účet
InControl alebo účet v navigácii Touch Pro ) a b) zaistiť aktuálne predplatné (vďaka
predplatnému získate právo na prístup a používanie pripojenej funkcie na určité časové
obdobie).

3.2

Počiatočné obdobie predplatného je zahrnuté pri pôvodnom zakúpení vozidla alebo
balíka s možnosťami v závislosti od funkcie a vášho modelu vozidla a krajiny. Ak
chcete používať príslušnú funkciu po uplynutí počiatočného obdobia predplatného,
musíte si obnoviť svoje predplatné zaplatením príslušných poplatkov.

Ďalšie

informácie o počiatočnom predplatnom a o tom, ako si ho obnoviť, získate od
autorizovaného predajcu.
3.3

Ak už vozidlo nevlastníte alebo nepoužívate (napríklad ak ste vozidlo predali, platnosť
vášho prenájmu uplynula alebo došlo k strate či odcudzeniu vozidla), ste zodpovední
za zrušenie svojho účtu. Z vozidla by ste mali odstrániť svoj profil a účet, mali by ste
svoj účet vymazať a deaktivovať mobilné dáta v nastaveniach pripojenia vozidla.

3.4

Ste zodpovední za zaistenie presnosti a aktuálnosti informácií o vašom účte a za
zachovanie dôverného charakteru vašich prihlasovacích údajov. Nemôžeme niesť
zodpovednosť za neoprávnený prístup a používanie vášho účtu alebo funkcií, pokiaľ
sme ho nezapríčinili.
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3.5

Po uplynutí platnosti predplatného môžeme odstrániť všetky záznamy a údaje, ktoré
máme k dispozícii alebo nad ktorými máme kontrolu v súvislosti s vami, a to bez
záväzkov voči vám.

4.

Aktualizácie softvéru

4.1

V rámci týchto zmluvných podmienok „aktualizácie softvéru“ znamenajú bezdrôtové
aktualizácie softvéru pre funkcie InControl Touch Pro, Pivi Pro alebo iné systémy
vozidla, ktoré je možno do vozidla priamo stiahnuť v záujme údržby a úprav týchto
systémov alebo s cieľom poskytnúť vášmu vozidlu vylepšené funkcie a možnosti.

4.2

Po pripojení vozidla budú pre vaše vozidlo príležitostne prístupné aktualizácie softvéru.
Dostupné aktualizácie softvéru si môžete overiť v nastaveniach vozidla alebo vás o
nich informujeme my.

4.3

V závislosti od typu aktualizácie softvéru, špecifikácie vozidla a požiadaviek miestneho
trhu sa môžu aktualizácie softvéru stiahnuť a nainštalovať automaticky alebo môžete
mať možnosť aktualizáciu naplánovať na iný termín, prípadne ju odmietnuť.

4.4

Pri aktualizáciách softvéru berte na vedomie nasledovné dôležité podmienky:
(a)

V závislosti od špecifikácie vášho vozidla sa aktualizácie softvéru môžu
stiahnuť prostredníctvom zabudovanej SIM karty, SIM karty vloženej do slotu
pre SIM kartu alebo prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Upozorňujeme, že za
stiahnutie aktualizácií softvéru prostredníctvom výrobcom osadenej SIM
karty vo vozidle sa môžu k vášmu dátovému programu k SIM karte účtovať
ďalšie poplatky.

(b)

Počas inštalácie niektorých typov softvérových aktualizácií môžu byť
dočasne vypnuté určité funkcie a služby vozidla (napríklad tiesňové volanie
SOS, optimalizovaná asistencia na cestách, služba InControl Secure
Tracker/Secure Tracker Pro, alarm a niektoré funkcie aplikácie InControl
Remote). Tieto aktualizácie by ste mali inštalovať, iba ak nepotrebujete
vozidlo riadiť a je zaparkované na bezpečnom a zaistenom mieste.

(c)

Ak vaše vozidlo obsahuje neštandardný softvér alebo hardvér, aktualizácie
softvéru sa nemusia nainštalovať správne.

(d)

Aktualizácie softvéru prepíšu aktuálny softvér vo vozidle. To sa môže dotknúť
aj neštandardného softvéru tretích strán vo vozidle.

(e)

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa aktualizácií softvéru,
kontaktujte autorizovaného predajcu.

4.5

Ak používate vozidlo, ktoré je súčasťou vozového parku, berte na vedomie, že majiteľ
vozového parku môže mať zavedené zmluvné podmienky, podmienky používania,
pravidlá alebo postupy, ktoré môžu ovplyvniť vaše používanie aktualizácií softvéru. Je
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vašou zodpovednosťou overiť si u majiteľa vozového parku, ako používať možnosť
aktualizácií softvéru vo vozidle, ktoré je súčasťou vozového parku.
4.6

Na účely poskytovania aktualizácií softvéru môžeme získavať a spracúvať údaje z
vášho vozidla vrátane identifikačného čísla vozidla a informácií o polohe. Tieto údaje
budeme vo všeobecnosti využívať na zistenie dostupnosti a/alebo oprávnenia na
získanie aktualizácií softvéru vo vašom trhu alebo na iné účely uvedené pri ich
odosielaní.

5.

Obsah a služby tretích strán

5.1

Funkcie Pivi Pro a InControl Touch Pro vám povoľujú prístup k určitému obsahu a
službám tretích strán prostredníctvom funkcií vášho vozidla (napríklad „Live“ vo funkcii
InControl Touch Pro). Prístup k tomuto obsahu a službám tretích strán sme vybrali a
umožnili v prospech našich zákazníkov.

5.2

Obsah a služby tretích strán poskytujú naši vybraní externí poskytovatelia. Na obsah
a služby tretích strán sa môžu vzťahovať zmluvné podmienky a zásady ochrany
osobných údajov príslušného externého poskytovateľa (nie sú súčasťou týchto
podmienok.) V prípade, že existujú, musíte si ich prečítať a prijať ich na účely prístupu
a použitia obsahu a služieb tejto tretej strany. Napríklad na používanie funkcií
sociálnych médií budete potrebovať vlastný účet u príslušného poskytovateľa
sociálnych médií a budete musieť prijať jeho podmienky a zásady ochrany osobných
údajov.

5.3

Nie sme zodpovední za žiadne dojednania alebo dohody uzatvorené medzi vami a
poskytovateľmi obsahu a služieb tretích strán. Uzatvárate ich na vlastné riziko a
náklady. Zodpovedáte napríklad za úhradu všetkých poplatkov za aplikácie tretích
strán, ktoré sa rozhodnete stiahnuť alebo na ktorých odber sa prihlásite.

5.4

Výber obsahu a služieb tretích strán dostupných pre vaše vozidlo sa môže z času na
čas zmeniť. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo
zakázať prístup k akémukoľvek obsahu a službám tretích strán bez predchádzajúceho
upozornenia.

5.5

Príležitostne môžeme tiež sprístupniť aktualizácie na obsah a služby tretích strán, v
prípade ktorých od vás môžeme žiadať vyjadrenie súhlasu s novými alebo
aktualizovanými zmluvnými podmienkami alebo zásadami ochrany osobných údajov
týchto tretích strán.

6.

Použitie funkcií

6.1

Funkcie vám sprístupňujeme len na súkromné domáce použitie alebo na interné
použitie v rámci vášho podnikania v súvislosti s vozidlom. Funkcie môžu byť použité
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len na určený účel, nie na ďalší predaj. Nikomu inému nesmiete dovoliť používať
funkcie spôsobom, ktorý:
(a) je nezákonný, zakázaný alebo obmedzený v akejkoľvek krajine, v ktorej funkcie
chcete využívať alebo ich využívate (napríklad tam, kde je použitie údajov o
polohe bezpečnostných kamier zakázané);
(b) je nebezpečný alebo vystavuje nebezpečenstvu vás, vašich spolucestujúcich
alebo ohrozuje bezpečnosť iných osôb;
(c) spôsobuje poškodenie vozidla, akýchkoľvek údajov, softvéru, zariadenia,
počítačových systémov alebo sietí;
(d) sme nepovolili alebo ktorý predstavuje porušenie práv duševného vlastníctva
(vrátane práv externých poskytovateľov funkcií).
6.2

Popri podmienkach uvedených v bode 6.1 nesmiete webový prehliadač InControl
Touch Pro používať:
(a) akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť, obmedziť
alebo ohroziť naše systémy alebo systémy poskytovateľa sieťových služieb či ich
zabezpečenie, ani obmedziť ostatných používateľov siete alebo
(b) na žiadne zdieľanie súborov peer to peer („P2P“), využívanie protokolu Bit Torrent
alebo

siete

s

proxy

serverom,

spamovanie,

odosielanie

hromadných

nevyžiadaných e-mailov alebo obchodných správ, spravovanie akejkoľvek formy
e-mailového servera alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa poskytovanie
ľubovoľných služieb umožňujúcich prístup k verejnej IP adrese alebo internetovej
adrese.
6.3

V súvislosti s používaním funkcií ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných
dopravných predpisov a osvedčených postupov jazdy.

6.4

Budeme sa usilovať zabezpečiť, aby boli funkcie vždy k dispozícii a fungovali správne.
Nemôžeme však zaručiť, že budú funkcie (alebo niektorá z funkcií) fungovať
bezchybne alebo že budú nepretržite k dispozícii, prípadne budú ich používanie
povoľovať miestne právne predpisy vo všetkých krajinách.

Napríklad pri použití

webového prehliadača InControl Touch Pro sa niektoré webové stránky nemusia na
displeji vozidla zobrazovať správne.
6.5

Dostupnosť a funkčnosť niektorých aspektov funkcií závisí od pokrytia signálom
mobilnej siete a od ďalších faktorov, ktoré sú mimo našej kontroly. Napríklad pripojenie
k sieti nemusí byť k dispozícii vo vzdialených alebo uzavretých oblastiach a môžu ho
ovplyvňovať kopce, budovy a tunely alebo kapacita siete. Funkcie môžu navyše občas
ovplyvniť prerušenia alebo výpadky spôsobené základnou údržbou alebo úpravami.
Vždy sa však budeme usilovať minimalizovať nedostupnosť, ktorú to spôsobuje.
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6.6

Nemôžeme zaručiť, že údaje alebo obsah navigácie (napr. mapy, bezpečnostné
kamery, rýchlostné obmedzenia alebo prevádzkové údaje) budú presné, úplné alebo
aktuálne. Tieto informácie vám poskytujeme na praktické účely, ale zodpovednosť za
dodržiavanie dopravných predpisov vrátane dopravných značiek a obmedzení rýchlosti
je vo vašich rukách.

6.7

Vyhradzujeme si právo zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo zakázať prístup k
akýmkoľvek funkciám alebo možnostiam bez predchádzajúceho upozornenia. Môže
to byť napríklad potrebné pri vykonávaní základnej údržby systémov, ktoré funkcie
riadia, z bezpečnostných dôvodov, ak to vyžaduje zákon, alebo ak už určitú funkciu
neposkytujeme vo vašej krajine alebo našim zákazníkom vo všeobecnosti.

6.8

Vašou zodpovednosťou je vymazať všetky osobné údaje, obsah a ďalšie údaje, ktoré
ste uložili vo svojom vozidle, a to v rozsahu povolenom funkciami a vybavením vozidla,
ešte pred prevodom vlastníctva vozidla alebo jeho vrátením v prípade zapožičania
alebo prenájmu jeho primárnemu vlastníkovi.

Môžete napríklad vymazať svoje

obľúbené položky, históriu prehliadania a všetky súbory „cookie“ uložené webovým
prehliadačom pomocou nastavení webového prehliadača.
6.9

Ste zodpovedný za využívanie funkcie zapamätania, ktorá sa uplatňuje pri určitých
funkciách. Táto funkcia vám umožní zachovať automatické prihlásenie vo vozidle, aby
ste si zaistili pohodlnejší prístup k funkciám. Uvedomte si, že keď je táto funkcia
aktívna, akákoľvek iná osoba, ktorá používa vozidlo, si môže prezerať uložené
nastavenia, funkcie a osobné údaje vo vozidle a používať túto funkciu vo vozidle, ako
keby ste to boli vy. Mali by ste sa presvedčiť, či je funkcia zapamätania zakázaná, ak
nechcete, aby ostatní používatelia získali k prístup k týmto informáciám. Ak už
nevlastníte alebo nepoužívate svoje vozidlo (napríklad ak ste vozidlo predali, platnosť
vášho prenájmu uplynula alebo došlo k strate či odcudzeniu vozidla), musíte
zabezpečiť zakázanie funkcie zapamätania v prípade niektorých funkcií alebo sa z
týchto funkcií odhlásiť.

6.10

Nie sme zodpovední za žiadne webové stránky tretích strán, obsah ani údaje, ktoré sa
rozhodnete otvoriť na internete pomocou webového prehliadača InControl Touch Pro.
Robíte tak na vlastné riziko. Tieto webové stránky môžu využívať súbory „cookie“
alebo podobné nástroje. Odporúčame vám, aby ste si prečítali podmienky použitia,
zásady ochrany osobných údajov a zásady využívania súborov „cookie“ na stránkach
tretích strán a uistili sa, že s nimi súhlasíte.

6.11

Používanie určitých funkcií (napríklad webového prehliadača InControl Touch Pro)
môže byť obmedzené, keď je vozidlo v pohybe.

6.12

V prípade funkcie InControl Touch Pro nebude k dispozícii pripojenie cez Wi-Fi
Hotspot, pokiaľ sa používa služba tiesňového volania SOS, optimalizovanej pomoci
alebo služba InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro. Pripojenie cez Wi-Fi
Hotspot môže byť nedostupné aj tridsať minút od ukončenia tiesňového volania SOS

INCONTROL

7

a volania optimalizovanej pomoci alebo keď je otvorený aktívny kryt InControl Secure
Tracker/Secure Tracker Pro.

7.

Použitie údajov a ochrana osobných údajov

7.1

Osobné údaje budeme používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov v
rámci služieb systému InControl, ktoré môžete nájsť na tejto webovej stránke:
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVK alebo
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVK.

8.

Obmedzenie zodpovednosti

8.1

Ako spotrebiteľ máte právny nárok vyplývajúci z nedodania služieb s využitím
primeraných zručností a starostlivosti, prípadne poruchovosti softvéru alebo ak softvér
nezodpovedá opisu. Informácie o vašich zákonných právach vám poskytne miestna
občianska poradenská kancelária alebo orgán, ktorý sa venuje obchodným normám.
Žiadna z týchto podmienok nebude mať vplyv na vyššie uvedené zákonné práva.

8.2

Žiadna z týchto podmienok nesmie obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za smrť
alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou, podvodným konaním alebo úmyselným
uvedením do omylu aleboakúkoľvek inú zodpovednosť, ktorá nemôže byť vylúčená ani
obmedzená podľa anglického práva.

8.3

Okrem prípadu uvedeného v odseku 8.2, alebo ak nie je stanovené inak v súlade s
platnými zárukami výrobcu na vozidlo, sa naša maximálna súhrnná zodpovednosť
vyplývajúca z týchto podmienok a v súvislosti s nimi a funkciami (či už vyplývajúca zo
zmluvy, prečinu (ktorý sa neobmedzuje len na nedbalosť), porušenia zákonnej
povinnosti alebo iného prečinu) musí obmedziť na sumu rovnajúcu sa výške vami
zaplatených poplatkov za funkcie.

8.4

Okrem prípadov uvedených v odseku 8.2, alebo ak nie je stanovené inak v súlade s
platnými zárukami výrobcu na vozidlo, za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť
za:
(a)

stratu alebo poškodenie, ktoré sa nedali predvídať. Strata alebo poškodenie
sú predvídateľné, pokiaľ ide o zrejmý dôsledok nášho porušenia podmienok
alebo ak boli pozorované z vašej alebo našej strany v čase, keď ste si zakúpili
vozidlo alebo balík možností s obsahom funkcií;

(b)

žiadne obchodné straty, ktoré vznikli na základe týchto podmienok
používania alebo v súvislosti s funkciami (okrem iného aj za stratu zisku alebo
príjmov, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných
príležitostí) alebo

(c)
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8.5

Tieto podmienky upravujú plný rozsah našich povinností a záväzkov v súvislosti s
poskytovaním funkcií. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach
neexistujú žiadne výslovne uvedené alebo nepriame podmienky, záruky, vyhlásenia
alebo iné podmienky, ktoré sú pre nás záväzné. Akákoľvek podmienka, záruka,
vyhlásenie alebo iné podmienky týkajúce sa poskytovania funkcií, ktoré by inak mohli
byť obsiahnuté v týchto podmienkach alebo by boli do týchto podmienok začlenené, či
už v zmysle zákona, zvykového práva alebo z iného dôvodu, sú vylúčené v plnom
rozsahu povolenom zákonom.

8.6

Nenesieme zodpovednosť za neposkytnutie funkcií alebo za akýkoľvek nepriaznivý
vplyv na vaše používanie funkcií v dôsledku konania alebo udalosti, nad ktorými
nemáme primeranú kontrolu, okrem iného aj v dôsledku poruchy či narušenia
verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí alebo internetu.

9.

Ukončenie alebo pozastavenie platnosti

9.1

Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť prestať používať uvedené funkcie, ale v závislosti
od špecifikácie vášho vozidla môžu niektoré aktualizácie softvéru ostať aj naďalej
aktívne.

Deaktivovať pripojenie k mobilnej dátovej sieti pre svoj dátový program

môžete v nastaveniach pripojenia svojho vozidla.
9.2

Ak nebudete tieto podmienky plniť, môžeme bez predchádzajúceho upozornenia
okamžite ukončiť alebo pozastaviť platnosť vášho účtu (účtov), predplatné a/alebo
prístup k funkciám.

10.

Iné dôležité podmienky

10.1

Z času na čas môžeme funkcie a/alebo tieto podmienky zmeniť v dôsledku zmeny
poskytovateľov funkcií, ich služieb alebo ich podmienok používania, v dôsledku
regulačných zmien alebo zmien právnych predpisov, v dôsledku vylepšenia alebo
úprav funkcií a/alebo zmien našich zásad ochrany osobných údajov a používania
údajov v súvislosti s funkciami. Vždy sa budeme usilovať zaistiť, aby vám žiadne
zmeny nespôsobili zásadné znevýhodnenie. V závislosti od zmeny sa môže stať, že
nebudete mať k dispozícii príslušné funkcie, kým si nenainštalujete aktualizáciu
softvéru a/alebo neudelíte súhlas s prípadnými novými podmienkami používania.

10.2

Ak vás budeme musieť kontaktovať, použijeme kontaktné údaje, ktoré ste poskytli vo
svojom účte. Ak nemáte žiadny účet, použijeme údaje, ktoré ste poskytli
autorizovanému predajcovi pri kúpe vozidla.

10.3

Nebudete príjemcom služieb tretej strany vyplývajúcich z akejkoľvek dohody medzi
nami a poskytovateľmi funkcií.

10.4

Všetky práva duševného vlastníctva v rámci funkcií sú v našom vlastníctve, prípadne
na ne máme licencie buď my, alebo ich majú naši poskytovatelia funkcií. Funkcie máte
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právo využívať na základe licencie (nepredávajú sa) a vo vzťahu k nim nemáte žiadne
práva, okrem práv, ktoré upravujú tieto podmienky.
10.5

Svoje práva a záväzky vyplývajúce z týchto podmienok môžete previesť na inú osobu
len na základe nášho písomného súhlasu. V súlade s týmito podmienkami používania
môžeme naše práva a povinnosti preniesť na iný subjekt, čo však neovplyvní vaše
práva vyplývajúce z týchto podmienok.

10.6

Tieto podmienky platia počas celého obdobia používania funkcií.

10.7

Každé ustanovenie týchto podmienok platí samostatne. Ak súd alebo iný príslušný
orgán rozhodne, že niektoré z ustanovení sú v rozpore s právom alebo sú
nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

10.8

Ak sa nám nepodarí vymôcť, aby ste splnili niektoré z vašich povinností vyplývajúcich
z týchto podmienok, alebo ak voči vám neuplatníme naše práva, prípadne ak sa
vzdáme našich práv voči vám, neznamená to, že dané povinnosti nemusíte plniť. Ak
sme upustili od vášho sankcionovania v dôsledku porušenia týchto podmienok,
urobíme tak len v písomnej forme. Neznamená to však, že vás automaticky v
budúcnosti nebudeme sankcionovať v dôsledku ďalšieho porušenia podmienok z vašej
strany.

10.9

Ak ste spotrebiteľ, upozorňujeme vás, že táto zmluva uzavretá medzi vami a nami sa
riadi slovenským právom. To znamená, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z
týchto podmienok alebo súvisiaci s týmito podmienkami sa riadi slovenským právom.
Obe strany súhlasia, že všetky spory vyplývajúce z tejto dohody sa vyriešia prednostne
vzájomnou dohodou, a v prípade nedosiahnutia dohody prostredníctvom príslušných
súdov Slovenskej republiky podľa platných zákonov.

10.10

Ak ste firemný zákazník, tieto podmienky, ich predmet a ich znenie (a všetky
nezmluvné spory alebo pohľadávky) sa riadia slovenským právom. Obe strany
súhlasia, že všetky spory vyplývajúce z tejto dohody sa vyriešia prednostne vzájomnou
dohodou, a v prípade nedosiahnutia dohody prostredníctvom príslušných súdov
Slovenskej republiky podľa platných zákonov.
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