
 

 
Pogoji za funkciji InControl Touch Pro in Pivi Pro 

V veljavi od 27. aprila 2021 

V teh pogojih mi/nas/naše pomeni podjetje Jaguar Land Rover Limited (številka družbe: 

1672070) s sedežem na Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF). 

1. O pogojih 

Naslednji pogoji in določila ("Pogoji") veljajo za vozila, opremljena s sistemom InControl Touch 

Pro ali Pivi Pro, in zajemajo funkcije informacijsko-razvedrilnega sistema, povezanih storitev in 

posodobitev programske opreme (vključno z vso programsko opremo, slikami, besedilom, 

podatki in drugo vsebino, ki sestavljajo ali so povezane s temi funkcijami) ("Funkcije").  

Upoštevajte, da vse funkcije v vašem vozilu morda niso na voljo, saj je to odvisno od specifikacij 

vašega vozila in države. Za podrobnosti se obrnite na pooblaščenega prodajalca.   

Morda boste morali sprejeti dodatne pogoje in pravilnike o zasebnosti za končne uporabnike, 

na primer ob uporabi funkcij, ki jih zagotavljajo naši izbrani tretji ponudniki ali ki omogočajo 

dostop do aplikacij spletnih vsebin (npr. storitev "Live" (V živo) InControl Touch Pro).  

Za funkcijo InControl Touch Pro veljajo pogoji tretjega ponudnika za navigacijo in zbirko 

podatkov Gracenote.  Lahko jih preberete tukaj:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

 

• Pogoje uporabe za zbirko podatkov Gracenote si preberite v priročniku za vozilo.  

Za funkcijo Pivi Pro veljajo pogoji tretjega ponudnika za navigacijo in mobilno omrežno 

povezljivost (vključno s pravilnikom o pošteni uporabi).  Lahko jih preberete tukaj:   

 

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

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

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

  

Z uporabo funkcij sprejemate te pogoje ter pogoje ponudnikov funkcij ter ste seznanjeni s 

pravilniki o zasebnosti ponudnikov funkcij. Natančno jih preberite. Zlasti bodite pozorni na 

določbe 2 (kartica SIM in stroški prenosa podatkov), 7 (poraba prenosa podatkov in 

zasebnost) in 8 (omejitev odgovornosti) spodaj. 

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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Na nekaterih trgih bo mobilni operater v skladu z veljavnimi pravnimi določili od vas morda 

zahteval, da za aktivacijo kartice SIM, nameščene v tovarni, opravite postopek elektronskega 

preverjanje identitete. 

 

POMEMBNO: 

• Dolžni ste zagotoviti, da so vse osebe, ki jim dovolite uporabo vozila, seznanjene s temi 

pogoji in funkcije uporabljajo v skladu z njimi. 

• Ti pogoji za vas veljajo, če uporabljate vozilo s funkcijami, ki je del "voznega parka", 

tudi če vozila niste osebno kupili ali zakupili oz. se naročili na funkcije. Vozni park je 

skupina vozil, ki jih vzdržuje, so v lasti ali v zakupu podjetja oz. druge organizacije, ne 

pa posameznika ali družine. To lahko na primer vključuje najeto vozilo, ki vam ga 

zagotovi podjetje za najem vozil, vozilo, ki vam ga da na razpolago delodajalec, ali 

vozilo, ki vam ga začasno damo na razpolago mi ali naši pooblaščeni prodajalci.  

• Ti pogoji veljajo za vsak dostop do funkcij in njihovo uporabo prek kartice SIM, 

nameščene v tovarni, vstavljene kartice SIM ali če se povežete prek povezave Wi-Fi. 

Če imate o teh pogojih kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega pooblaščenega 

prodajalca.    

 

2. Kartica SIM in stroški prenosa podatkov 

2.1 Da boste lahko uporabljali določene funkcije (na primer dostopno točko Wi-Fi, spletni 

brskalnik InControl Touch Pro in storitev "Live" (V živo), kadar je na voljo), potrebujete 

modul za identifikacijo naročnika (kartico SIM) in paketni prenos podatkov.  Kartica SIM 

v vozilu mora biti popolnoma delujoča, saj ustrezne funkcije morda ne bodo delovale, 

če je kartica SIM poškodovana, odstranjena ali napačno nameščena.   

2.2 Osebna kartica SIM je že priložena vozilu (vgrajena v vozilo ali jo vstavite v režo za 

kartico SIM) ali pa jo ločeno kupite sami, odvisno od specifikacij vašega modela vozila 

in države. 

2.3 Če je kartica SIM za režo za kartico SIM priložena vozilu in se odločite, da jo boste 

zamenjali z drugo kartico SIM, ste dolžni poravnati vse stroške prenosa podatkov za 

uporabo te druge kartice SIM.  

2.4 Dolžni ste poravnati vse stroške ponudnika omrežja in prenosa podatkov, vezane na 

vašo kartico SIM in uporabo funkcij (po izteku katerega koli brezplačnega preizkusnega 

obdobja ali vključenega paketnega prenosa podatkov, kjer je ustrezno).  To lahko 

vključuje vse stroške, ki jih ponudnik omrežja zaračuna za mednarodno podatkovno 

gostovanje.  Nastavitve povezljivosti v vozilu vam omogočajo, da omogočite ali 

onemogočite mobilno podatkovno povezavo za podatkovni paket – preverite te 
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nastavitve, če se želite izogniti stroškom mednarodnega podatkovnega gostovanja. To 

ne bo vplivalo na posodobitve programske opreme. 

2.5 Če niste več lastnik vozila ali ga ne uporabljate ter ste kupili svojo kartico SIM, jo morate 

odstraniti.  V nasprotnem primeru boste še naprej dolžni kriti stroške prenosa podatkov 

(če obstajajo), ki so nastali z uporabo funkcij v vozilu. 

2.6 Prenos podatkov prek kartice SIM, nameščene v tovarni, poteka v več 

telekomunikacijskih omrežjih, ki jih zagotavlja in upravlja naš izbrani ponudnik storitev 

operaterja mobilnega omrežja ("ponudnik mobilnega omrežja"), in sicer neposredno ali 

prek lokalnega ponudnika z licenco, s katerim ima ponudnik mobilnega omrežja 

sklenjeno pogodbo.  Ponudnik mobilnega omrežja deluje kot ponudnik 

telekomunikacijskih storitev za funkcije.  Morali boste sprejeti pogoje in določila za 

uporabo mobilnih telekomunikacijskih omrežij.  V okviru funkcije Pivi Pro to pomeni 

pogoje in določila ponudnika omrežja iz določbe 1 zgoraj. V okviru funkcije InControl 

Touch Pro to pomeni pogoje in določila ponudnika omrežja, ki jih sprejmete ob 

registraciji in aktivaciji kartice SIM v reži za kartico SIM v vozilu. 

 

 

3. Uporabniški računi in naročnine 

3.1 Za uporabo nekaterih funkcij morate najprej (a) nastaviti račun (na primer račun 

InControl ali račun za navigacijo Touch Pro) in (b) imeti veljavno naročnino (naročnina 

vam daje pravico do dostopa in uporabe povezane funkcije za določeno časovno 

obdobje). 

3.2 V prvotni nakup vozila ali opcijskega paketa je vključena začetna naročnina, glede na 

funkcije in specifikacije za vaš model in državo vozila.  Če želite po izteku začetne 

naročnine še naprej uporabljati ustrezno funkcijo, boste morali svojo naročnino 

podaljšati in plačati veljavne stroške podaljšanja.  Dodatne informacije o začetni 

naročnini in o tem, kako jo obnoviti, lahko dobite pri vašem pooblaščenem prodajalcu.  

3.3 Če niste več lastnik vozila ali ga ne uporabljate (če na primer vozilo prodate, se vam 

izteče zakupna pogodba oz. je vozilo izgubljeno ali ukradeno), ste odgovorni za preklic 

računa.  Iz vozila morate odstraniti svoj profil in račun, izbrisati svoj račun ter 

onemogočiti mobilno podatkovno povezavo v nastavitvah povezljivosti v vozilu. 

3.4 Poskrbeti morate, da so informacije v računu točne in posodobljene, prav tako 

poskrbite za varnost in zaupnost prijavnih podatkov.  Razen če smo krivi mi, ne 

prevzemamo odgovornosti za kakršen koli nepooblaščen dostop do vašega računa ali 

funkcij.  

3.5 Po izteku naročnine lahko izbrišemo vse zapise in podatke, ki so povezani z vami in s 

katerimi razpolagamo, brez kakršne koli odgovornosti do vas. 
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4. Posodobitve programske opreme 

4.1 "Posodobitve programske opreme" v teh pogojih pomenijo brezžične posodobitve 

programske opreme za funkciji InControl Touch Pro in Pivi Pro ali druge sisteme vozila, 

ki jih mogoče neposredno prenesti v vozilo za ohranjanje in izboljšanje teh sistemov ali 

zagotavljanje izboljšanih funkcij in zmožnosti vozila. 

4.2 Ko je vozilo povezano, bodo za sisteme vozila občasno na voljo posodobitve 

programske opreme. V nastavitvah vozila lahko preverite, ali so posodobitve 

programske opreme na voljo, nekatere pa lahko izvedemo tudi mi. 

4.3 Odvisno od vrste posodobitve programske opreme, specifikacij vozila in lokalnih zahtev 

trga bodo posodobitve programske opreme bodisi prenesene in nameščene 

samodejno bodisi boste lahko posodobitev prestavili ali zavrnili. 

4.4 Upoštevajte naslednje pomembne pogoje za posodobitve programske opreme: 

(a) Odvisno od specifikacij vozila je posodobitve programske opreme mogoče 

prenesti prek vgrajene kartice SIM v vozilu, kartice SIM, vstavljene v režo za 

kartico SIM, ali prek povezave Wi-Fi.  Upoštevajte, da so lahko posodobitve 

programske opreme prek kartice SIM, ki ni tovarniško vgrajena v vozilo, 

vračunane v paketni prenos podatkov vaše kartice SIM. 

(b) Med namestitvijo nekaterih vrst posodobitev programske opreme bodo morda 

začasno onemogočene določene funkcije in storitve vozila (na primer "klic v 

sili", "Optimised Roadside Assistance" (Optimizirana pomoč na cesti), storitev 

"InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro", alarm in nekatere funkcije 

aplikacije InControl Remote). Namestitev teh posodobitev programske 

opreme izberite samo, kadar vam ni treba voziti vozila in je parkirano na 

varnem mestu; 

(c) posodobitve programske opreme se morda ne bodo pravilno namestile, če je 

v vašem vozilu nameščena nestandardna programska ali strojna oprema;  

(d) posodobitve programske opreme bodo prepisale vašo trenutno programsko 

opremo v vozilu. To morda velja tudi za katero koli nestandardno programsko 

opremo tretjih oseb, ki je nameščena v vozilu;  

(e) Če imate o posodobitvah programske opreme kakršna koli vprašanja ali 

težave v zvezi z njimi, se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca. 

4.5 Če imate vozilo voznega parka, upoštevajte, da ima lahko lastnik voznega parka 

pogoje in določila ter pravilnike ali postopke, ki lahko vplivajo na vašo uporabo 

posodobitev programske opreme. Vi ste odgovorni za to, da se pri lastniku voznega 

parka pozanimate o uporabi posodobitev programske opreme v vašem vozilu voznega 

parka. 
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4.6 Za zagotavljanje posodobitve programske opreme bomo morda zbirali in obdelovali 

podatke iz vozila, kot so identifikacijska številka vozila (VIN) in podatki o lokaciji. Te 

podatke bomo običajno uporabljali za ugotavljanje razpoložljivosti in/ali primernost za 

posodobitev programske opreme na vašem trgu ali za druge namene, ki bodo 

pojasnjeni ob izdaji. 

 

5. Vsebine in storitve tretjih oseb 

5.1 Funkciji Pivi Pro in InControl Touch Pro vam omogočata dostop do nekaterih vsebin in 

storitev tretjih oseb prek funkcij v vašem vozilu (na primer storitev "Live" (V živo) 

funkcije InControl Touch Pro). To vsebino in storitve tretjih oseb smo izbrali in ponudili, 

da bi koristile našim strankam.  

5.2 Vsebine in storitve tretjih oseb zagotavljajo naši izbrani tretji ponudniki. Vsebine in 

storitve tretjih oseb so lahko predmet ustreznih določil in pogojev ter pravilnikov o 

zasebnosti, ki so jih pripravili tretji ponudniki (in so ločeni od teh pogojev). Po potrebi 

boste morali te prebrati in sprejeti, da lahko dostopate do teh vsebin in storitev tretjih 

oseb ter jih uporabljate. Če želite na primer uporabljati funkcije družabnih omrežij, 

morate pri ustreznem ponudniku družabnih medijev ustvariti račun in sprejeti pogoje in 

pravilnike o zasebnosti tega ponudnika. 

5.3 Ne odgovarjamo za kakršne koli dogovore ali pogodbe med vami in tretjimi ponudniki 

vsebin in storitev, te dogovore in pogodbe sklepate na lastno tveganje in stroške. Vaša 

odgovornost je na primer poravnati vse stroške za aplikacije tretjih oseb, ki ste jih 

prenesli ali se nanje naročili. 

5.4 Izbira vsebin in storitev tretjih oseb, ki so na voljo za vaše vozilo, se lahko občasno 

spremeni. Pridržujemo si pravico, da lahko kadar koli in brez obvestila spremenimo, 

začasno prekinemo, odstranimo ali onemogočimo dostop do katerih koli vsebin in 

storitev tretjih oseb. 

5.5 Občasno bodo morda na voljo posodobitve vsebine in storitev tretjih oseb, za katere 

boste morda morali sprejeti njihove nove ali posodobljene pogoje in določila ter 

pravilnike o zasebnosti.  

 

6. Uporaba funkcij 

6.1 Funkcije so na voljo le za zasebno domačo uporabo ali za interno uporabo podjetja, 

vezano na vozilo.  Funkcije lahko uporabljate samo za predvideni namen in ne za 

nadaljnjo prodajo.  Vi ali kdor koli drug ne smete uporabljati funkcij na kakršen koli 

način, ki: 
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(a) je v kateri koli državi, v kateri funkcije nameravate uporabljati ali uporabljate (kjer 

na primer ni dovoljeno uporabljati podatkov o lokaciji, pridobljenih s pomočjo 

kamer za prometno varnost), nezakonit, prepovedan ali omejen; 

(b) ni varen ali ki ogroža vas, vaše sopotnike ali druge osebe; 

(c) poškoduje vozilo, podatke, programsko opremo, napravo, računalniške sisteme 

ali omrežja; 

(d) ni dovoljen ali krši pravice intelektualne lastnine (vključno s pravicami tretjih 

ponudnikov). 

6.2 Poleg pogojev iz določbe 6.1 ne smete uporabljati spletnega brskalnika InControl 

Touch Pro: 

(a) na kakršen koli način, ki lahko ali ki poškoduje, onemogoči, preobremeni, oslabi 

ali ogrozi naše sisteme ali varnost oz. sisteme ali varnost našega ponudnika 

omrežja oz. ovira druge uporabnike omrežja; ali 

(b) za izmenjavo datotek prek omrežja enak z enakim (P2P), za uporabo programa 

bit torrent ali omrežja prek posredniškega strežnika, za pošiljanje nezaželenih e-

poštnih sporočil, za masovno pošiljanje nezaželenih e-poštnih sporočil ali 

komercialnih sporočil, za vzdrževanje kakršne koli oblike elektronskega poštnega 

strežnika ali na kakršen koli način, ki med drugim ponuja kakršno koli storitev, ki 

omogoča dostop do javnega IP-naslova ali spletnega naslova. 

6.3 V povezavi z uporabo funkcij ste dolžni upoštevati vse veljavne prometne predpise in 

dobre prakse vožnje.   

6.4 Prizadevamo si zagotavljati, da so funkcije na voljo in delujejo pravilno, vendar ne 

moremo jamčiti, da bodo funkcije (ali katera od njihovih komponent) brez napak ali 

stalno razpoložljive oz. dovoljene v vseh državah skladno z lokalno zakonodajo.  Pri 

uporabi spletnega brskalnika InControl Touch Pro, na primer, nekatera spletna mesta 

morda na zaslonu vozila ne bodo prikazana ali delovala pravilno.   

6.5 Razpoložljivost in delovanje nekaterih komponent funkcij sta odvisna od pokritosti 

mobilnega omrežja in drugih dejavnikov, ki so zunaj našega nadzora.  Omrežna 

povezljivost morda na primer ne bo na voljo na oddaljenih ali zaprtih območjih, na njeno 

delovanje lahko vplivajo ovire, kot so hribi, visoke zgradbe in predori ali omrežna 

zmogljivost.  Poleg tega so lahko funkcije predmet občasnih motenj ali izpadov zaradi 

nujnega vzdrževanja ali sprememb, toda vedno bomo poskušali nedostopnost, ki bi jo 

to povzročilo, čim bolj omejiti.   

6.6 Ne moremo jamčiti, da so podatki ali vsebina v navigaciji (npr. zemljevidi, varnostne 

kamere ali podatki o prometu) točni, popolni ali posodobljeni.  Ti so vam je na voljo za 

večjo priročnost, toda še vedno ste dolžni upoštevati prometne predpise, vključno s 

prometnimi znaki in omejitvami hitrosti. 
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6.7 Pridržujemo si pravico, da lahko kadar koli in brez obvestila spremenimo, začasno 

prekinemo, odstranimo ali onemogočimo dostop do katere koli funkcije.  To je na primer 

potrebno za izvajanje nujnega vzdrževanja na sistemih, ki jih funkcije uporabljajo, iz 

varnostnih razlogov, če to zahteva zakon ali če določene funkcije v vaši državi ali našim 

strankam na splošno niso več na voljo. 

6.8 Pred prenosom lastništva oz. preden izposojeno ali zakupljeno vozilo vrnete 

primarnemu lastniku, morate sami izbrisati vse osebne podatke, vsebino in druge 

podatke, ki ste jih morda shranili v vozilo, v obsegu, ki ga dovoljujejo funkcije in oprema 

vozila.  Priljubljena spletna mesta, zgodovino brskanja in piškote, ki jih shrani spletni 

brskalnik InControl Touch Pro, lahko na primer izbrišete v nastavitvah spletnega 

brskalnika. 

6.9 Funkcijo "remember me" (zapomni si me), ki se nanaša na določene funkcije, 

uporabljajte odgovorno. Ta funkcija vam omogoča, da v vozilu ostanete samodejno 

prijavljeni za bolj priročen dostop do funkcij. Upoštevajte, da lahko, medtem ko je ta 

funkcija aktivna, katera koli druga oseba, ki uporablja vozilo, vidi shranjene nastavitve, 

funkcije in osebne podatke v vozilu ter lahko funkcije uporablja, kot bi bila vi. Funkcija 

"remember me" (zapomni si me) mora biti onemogočena, če hočete drugim 

uporabnikom preprečiti dostop. Če niste več lastnik vozila ali ga ne uporabljate (če na 

primer vozilo prodate, se vam izteče zakupna pogodba oz. je vozilo izgubljeno ali 

ukradeno), morate zagotoviti, da je funkcija "remember me" (zapomni si me) za 

določene funkcije onemogočena in/ali da ste odjavljeni iz funkcij. 

6.10 Ne odgovarjamo za spletna mesta, vsebino ali podatke tretjih oseb, do katerih se 

odločite dostopati na spletu prek spletnega brskalnika InControl Touch Pro, kar storite 

na lastno odgovornost.  Ta spletna mesta lahko uporabljajo piškotke ali podobne 

tehnologije.  Svetujemo vam, da si preberete in se prepričate, da ste zadovoljni z vsemi 

pogoji in določili, pravilniki o zasebnosti in pravilniki o piškotkih za spletne strani tretjih 

oseb, ki jih obiščete.   

6.11 Uporaba nekaterih funkcij (na primer spletnega brskalnika InControl Touch Pro) je 

lahko med premikanjem vozila omejena. 

6.12 Za InControl Touch Pro povezljivost z dostopno točko Wi-Fi ne bo na voljo, medtem ko 

uporabljate katero koli izmed storitev za klic v sili, storitev "Optimised Assistance" 

(Optimizirana pomoč) ali storitve "InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro". 

Povezljivost z dostopno točko Wi-Fi prav tako ne bo na voljo trideset minut po 

opravljenem klicu v sili in klicu prek storitve "Optimised Assistance" (Optimizirana 

pomoč) oz. dokler aktivni postopek "InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro" ni 

ustavljen. 
 
 

7. Poraba prenosa podatkov in zasebnost 

7.1 Osebne podatke bomo uporabljali v skladu s pogoji pravilnika o zasebnosti za 

InControl, ki je na voljo na naslednji spletni strani: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-

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

portal-owner-web/about/privacy-policy/SVN. 

 

8. Omejitev odgovornosti 

8.1 Če ste potrošnik, imate zakonske pravice glede storitev, ki niso opravljene z razumno 

usposobljenostjo in skrbnostjo, ali glede programske opreme, ki je pomanjkljiva ali ne 

ustreza opisu. Nasvete o vaših zakonskih pravicah lahko zagotovijo lokalne 

organizacije za varstvo potrošnikov.  Nič v teh pogojih ne bo vplivalo na te zakonite 

pravice. 

8.2 Nič v teh pogojih ne omejuje ali izključuje naše odgovornosti za smrt ali telesno 

poškodbo, ki je posledica naše malomarnosti, goljufije ali goljufive lažne navedbe ali 

katere koli druge odgovornosti, ki je ni mogoče izključiti ali omejiti po angleškem pravu. 

8.3 Razen kot je navedeno v določbi 8.2 ali kako drugače določeno v skladu s pogoji 

veljavne garancije proizvajalca za vozilo, je naša največja skupna obveznost do vas 

pod in v povezavi s temi pogoji in funkcijami (bodisi v pogodbi, odškodninski tožbi 

(vključno, vendar ne omejeno na malomarnost), v primeru kršitev zakonske dolžnosti 

ali kako drugače) omejena na vsoto, enako tisti, ki ste jo plačali za funkcije.   

8.4 Razen kot je navedeno v določbi 8.2 ali kako drugače določeno v skladu s pogoji 

veljavne garancije proizvajalca za vozilo, ne bomo v nobenem primeru odgovorni za: 

(a) izgubo ali škodo, ki ni predvidljiva. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je bila 

očitna posledica naše kršitve oz. smo jo vi in mi predvideli ob nakupu vozila 

ali opcijskega paketa, ki je vključeval funkcije;  

(b) kakršne koli poslovne izgube, ki izhajajo iz teh pogojev ali v zvezi s funkcijami 

(vključno, vendar ne omejeno na izgubo dobička ali prihodka, izgubo posla, 

prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti); ali 

(c) kakršne koli posredne ali posledične izgube.   

8.5 Ti pogoji določajo celoten obseg naših obveznosti in odgovornosti v zvezi z 

zagotavljanjem funkcij. Razen kot je izrecno navedeno v teh pogojih, nas ne zavezujejo 

nikakršni predpogoji, garancije, zagotovila ali drugi pogoji, izrecni ali implicitni. Ti pogoji 

v največji meri, kolikor to dovoljuje zakonodaja, izključujejo kakršen koli predpogoj, 

garancijo, zagotovilo ali kakšen drug pogoj, ki zadeva zagotavljanje funkcij, ki bi ga 

drugače upoštevali ali vključili v te pogoje, bodisi z zakonom, običajnim pravom ali kako 

drugače. 

8.6 Ne odgovarjamo za nedostopnost funkcij ali motnje pri uporabi funkcij, ki so posledica 

dejanja ali dogodka zunaj našega razumnega nadzora, vključno z izpadom ali 

prekinitvijo javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij ali spleta.  

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVN
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVN
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVN
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9. Razveljavitev ali začasna prekinitev  

9.1 Funkcije lahko prenehate uporabljati kadar koli, vendar pa bodo odvisno od specifikacij 

vozila določene posodobitve programske opreme morda ostale aktivne.  Če želite 

onemogočiti mobilno podatkovno povezavo za podatkovni paket, uporabite nastavitve 

povezljivosti v vozilu.   

9.2 Če teh pogojev ne boste upoštevali, lahko takoj in brez predhodnega obvestila 

razveljavimo ali začasno prekinemo vašo(e) račun(e), naročnino(e) in/ali dostop do 

funkcij. 

10. Drugi pomembni pogoji 

10.1 Funkcije in/ali te pogoje lahko občasno spremenimo zaradi: spremembe pri naših 

ponudnikih funkcij, njihovih storitev ali njihovih pogojev in določil; regulativne 

spremembe ali spremembe zakonodaje; izboljšave ali spremembe funkcij; in/ali 

spremembe v naši praksi vodenja zasebnosti in uporabi podatkov v povezavi s 

funkcijami.  Vedno bomo poskušali zagotoviti, da vas kakršne koli spremembe ne 

oškodujejo.  Odvisno od spremembe morda ne boste mogli uporabljati ustreznih 

funkcij, dokler ne namestite posodobitve programske opreme in/ali ne sprejmete 

morebitnih novih pogojev. 

10.2 Če bomo morali stopiti v stik z vami, bomo uporabili kontaktne podatke, ki ste jih navedli 

v vašem računu, ali če računa nimate, podatke, ki ste jih posredovali pooblaščenemu 

prodajalcu, od katerega ste kupili vozilo.  

10.3 Vi ne boste tretji upravičenec do katerega koli dogovora med nami in ponudniki storitev. 

 

10.4 Vse pravice intelektualne lastnine v funkcijah so v naši lasti ali so licencirane za nas ali 

naše ponudnike funkcij.  Licenca za pravice do uporabe funkcij vam je podeljena (ne 

prodana) ter v njih in do njih nimate nobene pravice, razen v skladu s temi pogoji. 

 

10.5 Vaše pravice ali obveznosti iz teh pogojev lahko na drugo osebo prenesete le, če to 

pisno potrdimo.  Naše pravice in obveznosti lahko prenesemo na podlagi teh pogojev, 

vendar to ne bo vplivalo na vaše pravice na podlagi teh pogojev.  

10.6 Ti pogoji bodo veljali, vse dokler uporabljate funkcije. 

10.7 Vsako izmed določb v teh pogojih se obravnava ločeno. Če katero koli sodišče ali 

ustrezni organ odloči, da je katera koli določba nezakonita ali neizvršljiva, ostanejo 

ostale določbe v celoti veljavne. 

10.8 Če ne vztrajamo pri izvršitvi katere koli izmed vaših obveznosti v skladu s temi pogoji 

ali če svojih pravic ne uveljavljamo ali če pri tem zamujamo, to ne pomeni, da smo se 

odpovedali svojim pravicam proti vam, in ne pomeni, da vam teh obveznosti ni treba 

izpolnjevati. Če se odpovemo kaznovanju vaših kršitev teh pogojev, bomo to storili zgolj 
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pisno, kar pa ne pomeni, da se bomo samodejno odpovedali kaznovanju vaših kršitev 

v prihodnje.  

10.9 Če ste potrošnik, upoštevajte, da to pogodbo med vami in nami ureja angleško pravo. 

To pomeni, da bo vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi pogoji, 

urejen po angleškem pravu. Ta pristojnost pa ne posega v vaše pravice, ki jih imate 

kot potrošnik v skladu s slovensko zakonodajo o varstvu potrošnikov, če prebivate v 

Sloveniji. Mi in vi se strinjamo, da bodo imela sodišča v Angliji in Walesu neizključno 

pristojnost.  

10.10 Če ste poslovna stranka, te pogoje, njihovo vsebino in oblikovanje (ter vse 

nepogodbene spore ali zahtevke) ureja angleško pravo. Obe stranki se strinjata, da 

imajo sodišča v Angliji in Walesu izključno pristojnost.  


