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InControli paketi tingimused 

Kehtiv alates 28. novembrist 2021  

1. Definitsioonid  

1.1 Kui käesolevates Tingimustes kasutatakse järgmisi sõnu, tähendavad need järgmist: 

(a) autopark tähendab kogumit sõidukeid, mis kuuluvad äriühingule või mõnele muule 

organisatsioonile, kuid mitte üksikisikule, või mis on äriühingu või muu organisatsiooni, kuid mitte 

üksikisiku, poolt liisitud; 

(b) autopargi omanik tähendab äriühingut või muud organisatsiooni, kellele kuulub autopark, kes 

liisib või haldab autoparki; 

(c) autopargi sõiduk tähendab sõidukit, mis kuulub autoparki. Näiteks võib see tähendada sõidukit, 

millele kehtib liisinguleping; rendisõidukit, mille on teile rentinud rendiettevõte; sõidukit, mille on 

teile andnud tööandja või sõidukit, mille oleme teile andnud meie või meie volitatud jaemüüja 

ajutise laenu põhimõttel; 

(d) InControli ühenduvuse teenused tähendab andmete ja SMS-ide edastamist ning hääledastust 

võrguteenuse osutaja poolt sõidukisse installitud ja aktiveeritud telemaatika SIM-i vahendusel, 

näiteks seoses „SOS Emergency Call“, „Optimised Roadside Assistance“, „InControl Secure 

Tracker / Secure Tracker Pro“ teenusega või teenustega, mida pakutakse rakenduse InControl 

Remote App või rakenduse Remote Park Assist App kaudu; 

(e) InControli pakett tähendab InControli teenuseid, rakendust InControl Remote App, rakendust 

Remote Park Assist App ja My InControli veebilehte; 

(f) InControl Remote App on nutitelefonirakendus, mille olete alla laadinud võrgupoest (nagu 

määratletud allpool punktis 2.1) ja mis võimaldab teil kasutada „Remote Essentials“ funktsioone 

ja olenevalt teie tellimusest „Remote Premium“ funktsioone; 

(g) InControli teenused tähendab „InControli“ teenuseid, mis võivad (olenevalt teie sõiduki mudelist 

ja tellimusest) hõlmata: (i) teenuseid, mida osutakse rakenduse InControl Remote App, rakenduse 

Remote Park Assist App ja My InControli veebilehe vahendusel; (ii) teenust „SOS Emergency 

Call“ (sealhulgas InControli ühenduvuse teenuseid); (iii) teenust „Optimised Roadside Assistance“ 

(sealhulgas InControli ühenduvuse teenuseid); ja (iv) teenust „InControl Secure Tracker / Secure 

Tracker Pro“ (sealhulgas InControli ühenduvuse teenuseid); 

(h) My InControli veebileht tähendab veebilehte, mille kaudu pääsete ligi oma InControli teenuste 

kontole ja saate kasutada teatavaid InControli teenuseid; 

(i) mobiilsidevõrk tähendab mobiilsidevõrku või võrke, mille kaudu InControli teenuseid osutatakse; 
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(j) võrguteenuse osutaja tähendab mobiilsidevõrgu operaatorit, kes pakub InControli ühenduvuse 

teenuseid või mobiilsidevõrgu operaatorit, kes pakub ühendust Wi-Fi tööpunktile, vastavalt 

vajadusele;  

(k) personaalne SIM tähendab abonendi tuvastusmooduli kaarti (Subscriber Identity Module card), 

mis paigaldatakse Sõidukisse, et võimaldada andmeedastust Wi-Fi tööpunkti jaoks. Personaalne 

SIM tuleb kas kaasa Sõidukiga või ostate ja hangite selle ise, olenevalt teie Sõiduki mudeli 

spetsifikatsioonist ja riigist; 

(l) Remote Park Assist App on nutitelefonirakendus, mille olete alla laadinud võrgupoest (nagu 

määratletud allpool punktis 2.1) ja mis võimaldab teil kasutada „Remote Park Assist“ funktsioone; 

(m) SIM-id on telemaatika SIM ja personaalne SIM;  

(n) telemaatika SIM tähendab abonendi tuvastusmooduli kaarti (Subscriber Identity Module card), 

mis paigaldatakse Sõidukisse, et võimaldada InControli ühenduvuse teenuseid;  

(o) kasutaja tähendab üksikisikut, kes kasutab InControli paketti (või selle mingit osa), sealhulgas 

kõik Sõidukis viibijad; 

(p) Sõiduk tähendab sõidukit, mille kohta on olemas ajakohane ja kehtiv InControli teenustega 

liitumine; 

(q) Hääl tähendab häälkõnede ühenduvust, mida teete telemaatika SIM-ilt päästeteenistustele ja/või 

maanteeäärse teeninduse osutajatele ja/või teistele meie teenuseosutajatele, kelle kohta me teile 

vahetevahel infot anname, või häälkõnesid, mida võtab vastu selline telemaatika SIM 

päästeteenistustelt ja/või sellistelt teenuseosutajatelt; 

(r) meie/meid tähendab Jaguar Land Rover Limited (äriühingu number 1672070), kelle registreeritud 

asukoha aadress on Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Suurbritannia; 

(s) teie tähendab isikut, kes on vastutav isik Sõiduki peakasutajana.  Näiteks üksikisik, kes ostab 

eraviisiliselt Sõiduki ja kellele see kuulub; üksikisikust liisija sõiduki liisingulepingu alusel; tööandja 

Sõiduki volitatud kasutaja; üksikisik, kellele rendiettevõte on rendisõiduki rentinud või üksikisik, 

kellele meie või meie volitatud jaemüüjad on Sõiduki kasutada andnud ajutise laenu põhimõttel.  

1.2 Kui kasutame käesolevates Tingimustes sõnu „kirjalik” või „kirjalikult”, hõlmab see e-kirja, välja arvatud, kui 

oleme teisiti ette näinud. 

1.3 Need tingimused ei kohaldu Wi-Fi tööpunktile Sõidukites, millel on InControl Touch Pro või PIVI 

teabekeskuse süsteemid.  Lugege lisaks funktsioonide InControl Touch Pro ja PIVI tingimusi. 

2. TÄHTIS! PALUN LUGEGE ENNE OMA INCONTROLI PAKETI AKTIVEERIMIST JA KASUTAMIST 

KÄESOLEVAD TINGIMUSED HOOLIKALT LÄBI JA VEENDUGE, ET MÕISTAKSITE NEID. EELKÕIGE 

PALUME TEIL TÄHELE PANNA KASUTAMISTINGIMUSI PUNKTIS 6 JA 8 JA MEIE VASTUTUSE 

PIIRANGUT PUNKTIDES 10 JA 11. 
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2.1 Kui nõustute käesolevate tingimustega (Tingimused), on see teie ja meie vaheline juriidiline kokkulepe. 

Litsentsime teile ja teistele kasutajatele InControli paketi kasutamise käesolevate tingimuste alusel ning 

sellele kohalduvad reeglid ja poliitikad, mida rakendab asjaomase mobiilirakenduse osutaja, kelle saidilt 

(veebipood) te laadite alla rakenduse InControl Remote App või rakenduse Remote Park Assist App. Kui 

rakendusse InControl Remote App või Remote Park Assist App on kaasatud mõni avatud lähtekoodiga 

tarkvara, võivad avatud lähtekoodiga litsentsi tingimused olla ülimuslikud mõnede käesolevate tingimuste 

suhtes.  

Lisaks kohaldatakse rakendust InControl Remote App teekonna planeerimise funktsiooni kasutamisel 

kolmanda osapoole teenusepakkuja tingimusi ja privaatsuspoliitikat.  Neid saate lugeda siit:   

• https://legal.here.com/terms  

• https://legal.here.com/privacy  

2.2 Autopargi sõidukid 

Käesolevad Tingimused kehtivad teile ka siis, kui olete InControliga varustatud autopargi sõiduki kasutaja.  

InControli teenuste kasutamisel (muuhulgas autopargi sõidukiga sõitmisel, millel on aktiivsed InControli 

teenused), aktsepteerite ja nõustute, et käesolevad Tingimused ja meie privaatsuspoliitika on teile siduvad, 

isegi kui te isiklikult ei ostnud või liisinud sõidukit või ei tellinud InControli teenuseid.   

Palume teil tähele panna, et autopargi omanikul võivad olla kehtestatud tingimused, poliitikad või 

protseduurid, mis võivad mõjutada teie poolt InControli teenuste kasutamist autopargi sõidukis.  Teie 

kohustuseks on küsida autopargi omanikult InControli teenuste kasutamise kohta oma autopargi sõidukis.  

2.3 KUI TE KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, EI OLE TEIL VÕIMALIK AKTIVEERIDA OMA 

INCONTROLI PAKETTI JA ME EI LITSENTSI TEILE INCONTROLI PAKETI KASUTAMISE ÕIGUST.  

2.4 Peaksite printima käesolevate Tingimuste koopia edaspidiseks kasutamiseks. Käesolevate Tingimuste 

praegune versioon on kättesaadav My InControli veebilehel. 

3. Käesolevate Tingimuste ja InControli paketi muudatused 

3.1 Võime käesolevaid Tingimusi muuta igal ajal, saates teile e-kirja muudatuse üksikasjadega või teavitades 

teid muudatusest, kui te järgmine kord kasutate rakendust InControl Remote App või logite My InControli 

veebilehele. Uued tingimused võidakse kuvada ekraanile ja teilt võidakse nõuda nende läbilugemist ja 

nendega nõustumist, kui soovite InControli paketi kasutamist jätkata. 

3.2 Aeg-ajalt võidakse rakenduse InControl Remote App või Remote Park Assist App uuendusi edastada 

veebipoe kaudu või teatega seadmesse, kuhu olete rakenduse InControl Remote App või Remote Park 

Assist App installinud. Olenevalt uuendusest ei pruugi te saada kasutada rakendust InControl Remote App 

või Remote Park Assist App, kuni olete alla laadinud rakenduse InControl Remote App või Remote Park 

Assist App viimase versiooni ja nõustunud uute tingimustega. 

3.3 Võime muuta InControli teenuseid järgmistel juhtudel: 

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
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(a) kui meie teenuseosutajate koosseisus on muudatus; ja/või 

(b) kui on toimunud regulatiivne või seadusemuudatus, mille kohaselt peame InControli teenuseid 

muutma; ja/või 

(c) et parandada funktsionaalsust või parendada InControli teenuseid.  

3.4 Me teeme mõistlikke jõupingutusi selleks, et teavitada teid sellistest muudatustest, mis mõjutavad teie 

saadavaid InControli teenuseid materiaalselt. 

3.5 Kui olete tarbija, võite lõpetada oma InControli teenused, kui muudatused käesolevates Tingimustes või 

InControli paketis on teile ebasoodsad. Sellisel juhul, kui olete oma Sõiduki esimene omanik, peate 

teavitama volitatud jaemüüjat, kellelt oma sõiduki ostsite või liisisite, kes tagastab teile kõik teie tasutud 

summad, mille maksite ette InControli teenuste eest, mida te ei ole veel kätte saanud. Kui teil on autopargi 

sõiduk, peate enne InControli teenuste lõpetamist küsima luba autopargi omanikult. 

4. Periood, mille kestel me InControli teenuseid osutame 

4.1 Kui teie InControli teenuste konto on loodud, saadame teile kinnituseks e-kirja, et teile teada anda InControli 

teenuste alustamisest. Palume teil tähele panna, et SOS Emergency Call teenus on aktiivne enne teie 

InControli teenuste konto loomist, kuid see on piiratud ja isikustamata. 

4.2 InControli teenuste pakkumine lõpeb teie praeguse kehtiva liitumisperioodi lõppemise kuupäeval (Lõpp-

kuupäev), välja arvatud, kui otsustate uuendada liitumist (nagu kirjeldatud punktis 4.3) kauemaks kui Lõpp-

kuupäev või kui meie lõpetame InControli paketi pakkumise enne tähtaega või kui teie seda teete kooskõlas 

punktidega 13 või 14. Funktsioonide SOS Emergency Call, Optimised Roadside Assistance ja InControl 

Secure Tracker / Secure Tracker Pro korral on Lõpp-kuupäev näha My InControli veebilehel. Kuid piiratud 

hädaabikõnede teenus jätkub (vaadake allpool punkti 4.6). 

4.3 Teave selle kohta, kuidas teie InControli teenuseid uuendada, tehakse kättesaadavaks My InControli 

veebisaidil, rakenduse InControl Remote App kaudu või e-posti teel. Kui kasutate autopargi sõidukit, peate 

küsima luba autopargi omanikult enne InControli teenuste uuendamist. 

4.4 Palun pidage meeles, et teie juurdepääs SOS Emergency Call, Optimised Roadside Assistance ja InControl 

Secure Tracker / Secure Tracker Pro teenustele ja nende kasutamine lõpeb automaatselt, kui kustutate 

oma Sõiduki oma InControli teenuste kontolt.  

4.5 KUI TEIE SÕIDUK EI KUULU ENAM TEILE VÕI TE SEDA ENAM EI KASUTA (NÄITEKS, KUI MÜÜTE 

SÕIDUKI, TEIE LIISING KAOTAB KEHTIVUSE VÕI SÕIDUK ON KADUNUD VÕI VARASTATUD JA SEDA 

EI OLE ÜLES LEITUD), PEATE OMA SÕIDUKI OMA INCONTROLI TEENUSTE KONTOLT KUSTUTAMA. 

Seda saab teha My InControli veebilehe kaudu. Kui te oma Sõidukit ei kustuta, vastutate edasi kõikide 

Sõidukiga seotud InControli teenuste kasutamise tasude eest (nende olemasolul). Teie kohustus on 

kustutada kõik andmed ja sisu (sealhulgas kõik isikuandmed), nende olemasolul, mida olete salvestanud 

oma Sõidukisse ja InControli paketti enne oma sõiduki müümist või üleandmist seadmete võimaldatud 

ulatuses. Kui annate Sõidukit üle, peate andma selle saajale teada InControli teenustest või aktiivsetest 
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funktsioonidest (nende olemasolul) ning peate talle selgitama, et tema InControli teenused või funktsioonid 

tähendavad andmete kogumist, kasutamist ja jagamist, nagu kirjeldatud käesolevates Tingimustes ja meie 

privaatsuspoliitikas. 

4.6 Piiratud hädaabikõne pärast tellimuse lõpetamist 

Kui te ei uuenda oma SOS Emergency Call teenust koos InControl Protect või Remote tellimusega, jääb 

piiratud hädaabikõnede teenus aktiivseks 10 aastat Sõiduki esialgse tootja garantiiperioodi algusest alates. 

Teie Sõiduki ja hädaabiteenuste ja/või Jaguar Land Roveri vaheline ühendus jätkub ja käivitub 

hädaolukorras. Täpsemalt siis, kui sõiduki andurid tuvastavad, et on võinud toimuda õnnetus, sealhulgas 

siis, kui sõiduki turvapadjad on avanenud, võib sõiduk automaatselt hädaabiteenustega ühendust võtta või 

võimaldada teil alustada häälkõnet hädaabiteenusega, kui vajutate SOS hädaabikõne nuppu pea kohal 

asuvas juhtpaneelis.  

Teie kontaktandmed jäävad hädaabiteenustele kättesaadavaks sel juhul, kui teie Sõiduk on seotud teie 

InControli teenuse kontoga. Kui soovite eemaldada Sõiduki oma InControli teenuse kontolt, saate teha 

seda My InControli veebilehe kaudu.  Kui olete InControli kontolt Sõiduki eemaldanud, ei pääse 

hädaabiteenused ja/või Jaguar Land Rover enam teie kontaktandmete (nimi, aadress nutitelefoninumber) 

juurde. See tähendab seda, et nad saavad võtta ühendust või positsioneerida teid teie Sõiduki abil siis, kui 

hädaabikõne on tehtud. Teie kontaktandmeid kasutatakse edasi piiratud hädaabikõne teenusega seoses, 

InControli paketi privaatsuspoliitikast lähtuvalt ja need tingimused kehtivad ka edaspidi. 

5. Teie isikuandmed 

5.1 Me kasutame isikuandmeid kooskõlas InControli privaatsuspoliitikaga, mille võib leida järgmiselt 

veebiaadressilt: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/EST või 

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

5.2 Et oleks võimalik teile pakkuda InControli teenuseid, on meil ja meie teenuseosutajatel vaja kasutada teie 

Sõidukist saadetavaid asukoha andmeid. Jälgime alati sõiduki viimast parkimiskohta (seda funktsiooni te 

ei saa välja lülitada), kuid te saate siiski välja lülitada InControli teenuste sõidu jälgimise funktsiooni 

(Sõidud) igal ajal My InControli veebilehel ja rakenduses InControl Remote App, millega keelate Sõidu 

andmete (mis on defineeritud privaatsuspoliitikas) edastamise Sõidukist (välja arvatud Sõiduki viimane 

parkimiskoht). Kui on aga aktiveeritud SOS Emergency Call (hädaabikõne), Optimised Roadside 

Assistance (optimeeritud Jaguari abi) või InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro (turvalisuse) 

funktsioon, saadetakse sõiduki asukoha andmed reaalajas asjaomase teenuse osutajale ja/või 

päästeteenistustele (vajadusel), isegi kui olete Sõidud-valiku välja lülitanud. Palun pange tähele, et 

InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro ja SOS Emergency Call funktsioonid aktiveeritakse 

automaatselt asjaomase sündmuse esinemisel, nagu näiteks, kui teie Sõidukit veetakse ära käivitamata, 

liigutatakse viisil, mis käivitab InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro teenuse või kui sõiduki 

turvapadjad on avanenud. Asjaomaste sündmuste täielikud üksikasjad on loetletud teie Sõiduki 

käsiraamatus. Isegi kui te ei ole aktiveerinud InControli teenuste kontot, võib sõiduk piiratud 

hädaabikõne funktsiooni kaudu automaatselt alustada kõnet hädaabiteenustesse helistamiseks või 

võimaldada teil piiratud hädaabikõne funktsiooni kaudu alustada häälkõnet hädaabiteenustele 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/EST
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/EST
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helistamiseks. Selline kõne võib edastada meile ja/või hädaabi teenuse osutajale teavet, sealhulgas 

sõiduki asukoha, kellaaja ja sõiduki identifikaatori kohta. Käesolevate Tingimustega nõustumisel 

nõustute sellega, et asukoha andmeid kasutatakse sellisel viisil. Teil on õigus tagasi võtta meile antud 

nõusolek Sõiduki asukohaga seotud andmete sidumiseks isikuandmetega, mida me teilt kogume võttes 

selleks ühendust volitatud jaemüüjaga, kuid pange tähele, et see võib tähendada, et teil ei ole võimalik 

enam InControli teenuseid saada. 

6. InControli paketi kasutamine 

6.1 Teie peate: 

(a) viivitamata seadistama oma InControli teenuste konto InControl kasutusjuhendis saadaval 

olevate juhtnööride järgi. InControli teenuseid ei aktiveerita seni, kuni kogu seadistamisprotsess 

on lõpule viidud. 

(b) kasutama InControli teenuseid ainult nende ette nähtud eesmärgil ja mõistlikul viisil (näiteks, SOS 

Emergency Call teenust võib kasutada ainult tegelike hädajuhtumite korral, Optimised Roadside 

Assistance teenust tohib kasutada ainult tegeliku teeäärse abi vajaduse korral ja InControl Secure 

Tracker / Secure Tracker Pro teenust võib kasutada ainult tegeliku ja/või arvatava Sõiduki varguse 

korral); 

(c) täitma kõiki kehtivaid liiklusseadusi ja järgima head sõidutava InControli teenuste kasutamisel 

(muuhulgas õigusakte, mis reguleerivad mobiiltelefonide kasutamist sõidukis); 

(d) hoidma oma isikuandmed oma InControli teenuste kontol korrektsed, täielikud ja ajakohased ja 

teavitama meid sellise teabe muudatustest kohe kui võimalik My InControli veebilehe kaudu; 

(e) hoidma turvaliselt ja salajas oma InControli teenuste kasutajanime, salasõna ja PIN-id. Ärge 

jagage kellelegi oma parooli või PIN-koode. Ei meil, ega ühelgi meie teenusepakkujal ei ole 

kohustust uurida üheltki isikult teie Sõiduki, parooli või PIN-koodide kasutamise õiguse kohta. 

Teie olete vastutav iga teie sisselogimisandmeid kasutava isiku tegude eest, mis on seotud 

InControli teenustega, välja arvatud juhul, kui süü on meil, ei ole meie vastutavad InControli 

teenuste mis tahes omavolilise kasutamise eest. 

(f) tagama, et kõik kasutajad kasutaksid InControli paketti kooskõlas käesolevate Tingimustega ja et 

neid teavitataks käesolevatest Tingimustest ja privaatsuspoliitikast (sealhulgas sellest, kuidas me 

Sõidukist andmeid kogume ja neid kasutame); 

(g) vastutama Sõiduki kindlustuse olemasolu eest. InControli teenused ei ole mingil juhul 

kindlustusteenused; 

(h) tagama, et te lülitaks sisse teeninduse režiimi (service mode) teie sõiduki teenindamise ajaks ja 

veorežiimi (transport mode) teie sõiduki vedamise ajaks, et varguse alarm ei käivituks. Seda saab 

teha rakenduses InControl Remote App või My InControli veebilehel; 
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(i) tagama, et te lülitaks oma Sõidukis sisse parkija režiimi (valet mode), kui jätate sõiduki kellegi 

hoolde, kellele te ei soovi anda juurdepääsu sõiduki Wi-Fi tööpunktile;  

(j) vastutama funktsiooni „mäleta mind” (remember me) kasutamise eest, mis kehtib teatavate 

InControli paketi funktsioonide korral. See funktsioon võimaldab funktsioonide mugavamaks 

kasutamiseks jääda automaatselt Sõidukisse sisse logituks. Palun pidage meeles, et kui see 

funktsioon on aktiivne, saab iga Sõidukit kasutav isik näha Sõidukis salvestatud seadeid, 

funktsioone ja isikuandmeid ja kasutada Sõiduki InControli teenuseid nii nagu teie. Peate tagama, 

et funktsioon „mäleta mind” oleks välja lülitatud, kui te ei soovi, et teistel kasutajatel oleks 

juurdepääs; 

(k) kasutama InControl ühenduvuse teenuseid ainult InControli teenuste kasutamiseks ja nendele 

juurepääsuks; 

(l) teavitama meid või volitatud jaemüüjat kohe kui võimalik, kui saate teadlikuks turvarikkumisest 

või mis tahes InControli teenuste volitamata kasutamisest; 

(m) vastutate kõigi võrguühenduse osutaja ja andmesidetasude eest, mis puudutavad personaalset 

SIM-i ja Wi-Fi tööpunkti kasutamist (pärast esialgset tasuta prooviperioodi või kaasas olevat 

andmeside teenust, kus see kehtib). See hõlmab kõiki võrguühenduse osutaja tasusid 

rahvusvahelise andmerändluse eest. Palun pange tähele, et väike osa InControli ühenduvuse 

teenuste andmetest saadetakse teie personaalse SIM-i kaudu, kui mobiiliandmeside (Mobile 

Data) ja/või Wi-Fi tööpunkt on sisse lülitatud; 

(n) tutvuge kõigi autopargi omaniku nõuetega, mis kehtivad teie poolt InControli teenuste 

kasutamisele autopargi sõidukis ning täitke neid. 

6.2 Mõnedes riikides võib olla keelatud või piiratud teatavate InControli teenuste (näiteks, kaugkäivitamise 

funktsioon) kasutamine. Peate tutvuma ja täitma kõiki kohalikke seadusi igas riigis, kus kavatsete InControli 

teenuseid kasutada või kus neid kasutate. 

6.3 Te ei tohi: 

(a) kopeerida rakendust InControl Remote App või Remote Park Assist App, välja arvatud, kui 

kopeerimine kuulub rakenduse InControl Remote App või Remote Park Assist App tavapärase 

kasutamise juurde või kui see on vajalik varundamise või talitlusturvalisuse pärast; 

(b) üürida, liisida, edasi liisida, laenata, tõlkida, liita, adapteerida, muuta või modifitseerida rakendust 

InControl Remote App, rakendust Remote Park Assist App või My InControli veebilehte; 

(c) teha muudatusi või täiendusi rakenduses InControl Remote App, rakenduses Remote Park Assist 

App või My InControli veebilehel või nende osades või lubada rakendust InControl Remote App, 

rakendust Remote Park Assist App või My InControli veebilehte tervikuna või osaliselt 

kombineerida mõne teise programmiga või lisada see teise programmi; 
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(d) lahti võtta, dekompileerida, pöördprojekteerida või luua derivatiivseid töid rakenduse InControl 

Remote App, rakenduse Remote Park Assist App või My InControli veebilehe terviku või osade 

alusel või seda katsetada, välja arvatud ulatuses, mida (1988. a autoriõiguse, disaini ja 

patendiseaduse paragrahvi 296A alusel) ei saa keelata, sest need on olulised rakenduse 

InControl Remote App, rakenduse Remote Park Assist App või My InControli veebilehe 

koostalitluse tagamiseks mõne muu tarkvaraga, ja tingimusel, et teie poolt selliste tegevuste 

käigus hangitud teavet: 

(i) kasutatakse ainult rakenduse InControl Remote App, rakenduse Remote Park Assist App 

või My InControli veebilehe ja mõne muu tarkvaraga koostalitluse saavutamiseks; 

(ii) ei avaldata või edastata vajaduseta enne meie kirjalikku nõusolekut kolmandale isikule ja 

(iii) ei kasutata selleks, et luua mis tahes tarkvara, mis on olulisel määral sarnane rakendusele 

InControl Remote App, rakendusele Remote Park Assist App või My InControli 

veebilehele.  

(e) Kasutada ega lubada mõnel teisel isikul kasutada InControli paketti ebaseaduslikult, mis tahes 

ebaseaduslikul eesmärgil või mõnel muul viisil, mis ei ole kooskõlas käesolevate Tingimustega, 

või pettuseks või pahatahtlikuks tegevuseks, näiteks häkkimiseks või ründeprogrammi (ka 

viiruste) või kahjustavate andmete sisestamiseks rakendusse InControl Remote App, rakendusse 

Remote Park Assist App või My InControli veebilehele või mõnda muusse operatsioonisüsteemi; 

(f) rikkuda meie või kolmanda isiku intellektuaalse omandi õigusi, kasutades InControli paketti 

(niivõrd, kui selline kasutamine ei ole käesolevate Tingimustega litsentsitud);  

(g) kasutada InControli ühenduvuse teenuseid viisil, mis võiksid kahjustada, blokeerida, üle 

koormata, takistada või ohustada meie või võrguühenduse pakkuja süsteeme või turvalisust või 

segada teisi võrguühenduse kasutajaid; 

(h) kasutada InControli teenuseid või tarkvara internetivestluseks, P2P failijagamiseks, BitTorrenti või 

puhverserveri võrguna; rämpsposti saatmiseks, soovimatute e-kirjade või kaubanduslike teadete 

hulgipostitamiseks või mis tahes e-posti serveri pidamiseks; 

(i) pöördprojekteerida, dekompileerida, lahti võtta või mõnel muul viisil eesmärgiga leida SIM-ide või 

mõne muu SIM-il töötava tarkvara lähte- või objektikood; 

(j) InControli paketi edasi müüa või kasutada, et pakkuda teenuseid kolmandatele isikutele, kes ei 

viibi sõidukis InControli paketi kasutamise ajal; 

(k) kasutada telemaatika SIM-i mis tahes muul eesmärgil, kui InControl ühenduvuse teenuste 

tarbimiseks ja mida me võime aeg-ajalt eraldi lubada; 
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(l) lubada SIM-ide kasutamist nii, et need ohustaks, halvendaks või katkestaks mobiilsidevõrgu 

talitlemist või mobiilsidevõrgu kvaliteeti või sekkuks mis tahes telekommunikatsiooni või IT-võrgu 

või -süsteemi terviklikkusesse või turvalisusesse;  

(m) kasutada või kopeerida SIM-e muul viisil, kui selgesõnaliselt käesolevate Tingimuste alusel 

lubatud; 

(n) kasutada InControli ühenduvuse teenuseid viisil, mis hõlmab hääledastust (sealhulgas Voice 

Over Internet Protocol) muul viisil kui Hääl, nagu on defineeritud käesolevates tingimustes, välja 

arvatud, kui oleme selgesõnaliselt teisiti kokku leppinud või 

(o) kasutada InControli teenuseid viisil, mis hõlmab mis tahes teenuse pakkumist, mis võimaldab 

juurdepääsu avalikule IP-le või internetiaadressile, kas puhverserveri lüüsi abil või mõnel muul 

viisil. 

6.4 InControli paketi kasutamise ajal vastutate kogu aeg nii enda ja oma kaassõitjate kui ka oma Sõiduki ja 

isiklike asjade ohutuse eest. Võite kasutada InControli teenuseid, eelkõige rakenduse InControl Remote 

App ja Remote Park Assist App teenuseid ainult siis, kui seda on ohutu teha. Me ei vastuta ühegi 

surmajuhtumi, vigastuse või kahju eest, mille põhjuseks on teie suutmatus täita käesolevat punkti. 

6.5 InControli paketi kasutamisel tunnistate ja nõustute sellega, et Interneti vahendusel edastamine ei ole 

kunagi täielikult privaatne või turvaline. Hoolimata nii meie kui ka meie teenuseosutajate rakendatud 

ettevaatusabinõudest ei suuda me tagada, et InControli teenuste kasutamisel ei pääse teised Interneti 

vahendusel edastatavale infole ligi või kuula seda pealt. 

6.6 Kui personaalne SIM tuleb algselt koos Sõidukiga ja teie otsustate selle vahetada välja teise personaalse 

SIM-i vastu, vastutate kõigi võrguühenduse osutaja ja andmeside tasude eest, mis puudutavad teise 

personaalse SIM-iga võimaldatud teenuseid ja andmeedastust. Kui teil on autopargi sõiduk, peate küsima 

autopargi omanikult luba enne personaalse SIM-i asendamist. 

7. Intellektuaalse omandi õigused 

7.1 Nõustute sellega, et kõik intellektuaalse omandi õigused rakendusele InControl Remote App, rakendusele 

Remote Park Assist App ja My InControli veebilehele üle maailma kuuluvad meile või need on meile 

litsentsitud, et õigused rakendusele InControl Remote App ja Remote Park Assist App on teile litsentsitud 

(ja mitte müüdud) ja et teil ei ole mingeid õigusi rakendusele InControl Remote App või Remote Park Assist 

App peale käesolevates Tingimustes kehtestatule. 

7.2 Mõned tarkvara komponendid, mida on kasutatud rakenduses InControl Remote App, rakenduses Remote 

Park Assist App ja My InControli veebilehel on avatud lähtekoodiga tarkvara ja nende intellektuaalse 

omandi õigused kuuluvad kolmandatele isikutele. Välja arvatud seesugused avatud lähtekoodiga tarkvara 

komponendid, olete nõus, et teil ei ole õigust pääseda ligi mis tahes InControli paketile lähtekoodi vormis. 
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8. InControli teenuste kättesaadavus ja kasutamine 

8.1 Selleks, et saaksite kasutada InControli teenuseid, peab teie Sõidukis olema telemaatika manusseade, mis 

võtab vastu globaalse satelliitnavigatsiooni süsteemi (Global Navigation Satellite System – GNSS) signaale 

ja kasutab traadita sidevõrke meie teenusepakkujatega suhtlemiseks. 

8.2 Kooskõlas punktidega 8.5, 8.6 ja 8.7: 

(a) Saab kasutada rakendust InControl Remote App enamikes riikides, kui teie seadmel on sisse 

lülitatud andmerändlus või kui olete ühendatud Wi-Fi-ga; 

(b) Pakutakse SOS Emergency Call (hädaabikõne) teenust riigis, mis on ette nähtud sõiduki 

spetsifikatsioonis, kuid ka riikides, kus toetatakse hädaabinumbrit 112. Pange tähele, et riikides, 

kus toetatakse hädaabinumbrit 112, tehakse ainult häälkõne ja asukoha andmeid ei saadeta; 

(c) on Optimised Roadside Assistance (abi) teenus kättesaadav riigis, mis on ette nähtud sõiduki 

spetsifikatsioonis, kuid ka teistes riikides, kus kehtib teie Roadside Assistance teenus; ja 

(d) on InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro (turvalisuse) teenus kättesaadav riigis, mis on 

ette nähtud sõiduki spetsifikatsioonis, kuid ka üle Euroopa majanduspiirkonna (EMP) ja 

Ühendkuningriigi.  

8.3 Teie Sõiduki ja/või seadme InControli teenused on loodud toimima sõiduki tootmisspetsifikatsiooni riigis.  

Mõned InControli teenused võivad töötada väljaspool seda riiki, kuid see pole garanteeritud, kui pole 

sätestatud teisiti. Kui olete soetanud InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro teenuse:  

(a) juhul, kui teie Sõiduk varastatakse ja te kasutate nimetatud teenust, peate kohe teavitama 

politseid ja saama kuriteo viitenumbri; 

(b) tunnistate, et seda teenust pakutakse aitamaks teil jälitada teie Sõiduki asukohta ja see ei sisalda 

ega kata teie Sõiduki tegelikku kättesaamist. Samuti ei saa meid pidada vastutavaks mis tahes 

teie Sõidukile tekitatud kahjude eest teie Sõiduki kättesaamise protsessi käigus või selle ajal 

näidatud asukohas; 

(c) me ei saa tagada, et nimetatud teenuse kasutamisel leitakse teie Sõiduk üles ja me ei vastuta 

varastatud sõiduki jälitusteenuse osutaja või politsei tegude või tegematajätmiste eest;  

(d) olete nõus, et nimetatud teenuse ostmine ei pane politseile mingit täiendavat või teistsugust 

hoolsuskohustust, kui tavapäraselt üldsusele pakutav teenus ja 

(e) ei saa te hankida oma Sõiduki asukohta varastatud sõiduki jälitusteenuse osutajalt. 

8.4 Saate valida ajavahemiku, mille kestel on aktiveeritud teeninduse režiim (Service Mode) või veorežiimi 

(Transport Mode). Need funktsioonid lülituvad automaatselt välja valitud ajavahemiku möödumisel. Kui teie 
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Sõidukit teenindatakse või transporditakse ette nähtud ajavahemikust kauem, peate selle funktsiooni uuesti 

aktiveerima. 

8.5 Optimised Roadside Assistance teenus ei ole kättesaadav InControli teenuste kaudu hädaabikõne (SOS 

Emergency Call) tegemise ajal.  

8.6 Kui olete ostnud Wi-Fi tööpunkti või kasutate Wi-Fi tööpunkti esialgse tasuta prooviperioodi ajal, peate 

olema teadlik järgmisest: 

(a) Wi-Fi-ühendus ei pruugi alati olla kättesaadav ja sõltub teie mobiilsideoperaatori mobiilisignaalist; 

(b) Wi-Fi-ühendus ei ole kättesaadav sel ajal, kui kasutate SOS Emergency Call, Optimised Roadside 

Assistance või InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro teenuseid. Wi-Fi-ühendus ei ole 

kättesaadav ka kolmkümmend minutit pärast hädaabi kõnet (SOS Emergency Call) või abikõnet 

(Optimised Roadside Assistance) või kuni meie varastatud sõiduki jälitusteenuse osutaja sulgeb 

aktiivse InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro juhtumi; 

Pärast esialgset prooviperioodi (olemasolul) või kaasas oleva Wi-Fi tööpunkti andmesideteenuse tähtaja 

möödumist (olemasolul), peate ostma andmesideteenuse oma valitud mobiilsideoperaatorilt, kui soovite 

jätkata Wi-Fi tööpunkti kasutamist. 

8.7 InControli teenuseid pakutakse teile mõistlike oskuste ja hoolsusega ning me kasutame mõistlikke 

abinõusid, et pakkuda teile InControli teenuseid 24 tundi ööpäevas seitse päeva nädalas, kuid olete teadlik, 

et: 

(a) me ei saa tagada, et InControli teenused (või ükskõik milline nende funktsioonidest) või My 

InControli veebileht on vigadeta või kogu aeg kättesaadav. Mis tahes InControli teenuste 

kättesaadavus või funktsionaalsus sõltub võrguühenduse katvusest ja muudest teie Sõidukiga 

seotud teguritest. Näiteks, InControli teenused ei pruugi olla kättesaadavad kõigis piirkondades 

(nt kaugetes või eraldatud piirkondades) ja neid võivad mõjutada takistused, nagu mäed, kõrged 

ehitised ja tunnelid. Lisaks ei pruugi mobiilisignaal või GNSS (nt GPS) olla alati kättesaadav ja 

võib seega mõjutada InControli teenuste tööd ja kättesaadavust. Palume teil lugeda Sõiduki 

käsiraamatut tegurite kohta, mis mõjutavad InControli teenuste kättesaadavust ja 

funktsionaalsust; 

(b) InControli teenused ei pruugi toimida, kui teie Sõidukit (ja teie Sõiduki telemaatika kontrollüksust) 

ei ole hooldatud ja hoitud heas töökorras; 

(c) SOS Emergency Call, Optimised Roadside Assistance ja InControl Secure Tracker / Secure 

Tracker Pro teenuste toimimise eelduseks on täiesti toimiv telemaatika kontrollüksus Sõidukis. 

Seega, kui telemaatika kontrollüksus on viga saanud või kõrvaldatud, ei ole võimalik InControli 

teenuseid osutada; 
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(d) InControli teenuste pakkumisel võivad esineda InControli teenuste hooldamisel ja/või 

modifikatsioonide tegemisel katkestused ja/või need võivad olla peatatud (sealhulgas kõik 

telekommunikatsioonivõrgud). 

8.8 Kui olete tarbija, on teil seaduslikud õigused teenuste suhtes, mida ei osutata mõistlike oskuste ja hoolega, 

või tarkvara suhtes, mis on vigane või ei ole selline nagu kirjeldatud. Nõuandeid teie juriidiliste õiguste kohta 

saate tarbijakaitsest ja tehnilise õiguse ametist või muust sarnasest tarbija huvide eest seisvast asutusest. 

Miski käesolevates Tingimustes ei mõjuta neid seaduslikke õigusi. 

9. Teenuseosutajad, kohalikud ametiasutused ja päästeteenistused 

9.1 Et pakkuda teile InControli teenuseid, teeme koostööd erinevate teenuseosutajate (sealhulgas 

võrguoperaatorite), õiguskaitseorganite ja päästeteenistustega. Võime aeg-ajalt oma teenuseosutajate 

koosseisu muuta. 

9.2 Me ei vastuta kolmandast isikust teenuseosutajate tegude või tegematajätmiste eest või 

õiguskaitseorganite või päästeteenistuste tegude või tegematajätmiste eest. 

9.3 Teil puudub õigussuhe meie teenuseosutajatega, välja arvatud juhul, kui sõlmite lepingu vahetult 

kolmandast isikust teenuseosutajaga. Te ei ole ühegi meie ja teenuseosutajatega sõlmitud kokkuleppe 

kolmandast isikust kasusaaja. 

10. Vastutuse piiramine, kui kasutate InControli paketti ärilistel eesmärkidel 

10.1 Nõustute, et InControli pakett ei ole välja töötatud teie individuaalsete vajaduste rahuldamiseks ja seega 

on teie kohustus veenduda, et InControli pakett vastab teie vajadustele. 

10.2 Me ainult tarnime InControli paketi teie äriettevõttes või organisatsioonis kasutamiseks ja te nõustute mitte 

kasutama InControli paketti mis tahes edasimüügi eesmärgil. 

10.3 Meil ei teki mingil juhul ühetegi vastutust (lepingust, lepinguvälisest võlasuhtest (muuhulgas hooletusest), 

seadusliku kohustuse rikkumisest või muust) käesolevate Tingimuste järgi või seoses InControli paketiga 

järgmise eest: 

(a) kasumi, müügi, äritegevuse või tulu kaotus; 

(b) äritegevuse katkemine; 

(c) oodatava kokkuhoiu kaotus; 

(d) andmete või teabe kaotus või ohutus; 

(e) ärivõimaluse, maineväärtuse või maine kaotus või 

(f) igasugune kaudne või teisene kaotus või kahju. 
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10.4 Välja arvatud punktis 10.3 loetletud kaotused (mille eest me ei vastuta), on meie maksimaalne koguvastutus 

käesolevate Tingimuste alusel ja seoses InControli paketiga (lepinguline, lepinguvälise (sealhulgas 

hooletuse), seadusliku kohustuse rikkumise või muu) igal juhul piiratud 100% tasudega, mille olete 

maksnud meile InControli paketi eest. See maksimaalne piir ei kehti punkti 10.5 kohta. 

10.5 Mitte miski käesolevates Tingimustes ei piira või välista meie vastustust järgmise eest: 

(a) meie hooletusest tingitud surmajuhtum või kehavigastus; 

(b) pettus või pettuslik vääresitus; 

(c) igasugune muu vastutus, mida ei saa välistada või piirata Eesti või muu kohalduva õiguse järgi. 

10.6 Käesolevad Tingimused kehtestavad täielikus ulatuses meie kohustused ja vastutuse, mis puudutab 

InControli paketi pakkumist. Kui käesolevates Tingimustes ei ole selgesõnaliselt märgitud, ei kehti ükski 

meile siduv selgesõnaline või viidatud tingimus, garantii, avaldus või muu tingimus. Igasugune tingimus, 

garantii, avaldus või muu tingimus, mis puudutab InControli paketi pakkumist, mida võiks muul juhul pidada 

käesolevatesse Tingimustesse kuuluvaks või lisatuks, kas statuudi, tavaõiguse või muu läbi, välistatakse 

õigusega lubatud maksimaalsel määral. 

11. Piiratud vastutus, kui kasutate InControli paketti tarbijana 

11.1 Nõustute, et InControli pakett ei ole välja töötatud teie individuaalsete vajaduste rahuldamiseks ja seega 

on teie kohustus veenduda, et InControli pakett vastab teie vajadustele. 

11.2 Vastavalt allpool esitatud punktidele 11.3 ja 11.5, kui me ei täida käesolevaid Tingimusi, vastutame teile 

tekkinud kaotuse või kahju eest, mis on meiepoolse käesolevate Tingimuste rikkumise või meie hooletuse 

ettenähtav tagajärg, kuid me ei vastuta ühegi kaotuse või kahju eest, mida ei ole võimalik ette näha. Kaotus 

või kahju on ettenähtav, kui see oli meie rikkumise ilmselge tagajärg või kui teie ja meie seda arutasime 

teie InControli paketi aktiveerimise ajal.  

11.3 Tarnime InControli paketti ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Nõustute mitte kasutama 

InControli paketti kaubanduslikul, ärilisel või edasimüügi eesmärgil ja meil ei ole mingit vastutust teie ees 

mis tahes äriliste kaotuste korral (muuhulgas saamata jäänud tulu, äritegevuse kaotus, äritegevuse 

katkemine või ärivõimaluse kaotus). 

11.4 Me ei välista või piira mingil viisil oma vastutust järgmise eest: 

(a) meie hooletusest tingitud surmajuhtum või kehavigastus; 

(b) pettus või pettuslik vääresitus; 

(c) igasugune muu vastutus, mida ei saa välistada või piirata Eesti või muu kohalduva õiguse järgi. 

11.5 Meie maksimaalne koguvastutus käesolevate Tingimuste alusel ja seoses nendega ja InControli paketiga 

(kas lepinguline, lepinguvälise (sealhulgas hooletuse), seadusliku kohustuse rikkumise või muu) on igal 

http://uk.practicallaw.com/9-206-0016?q=shrink+wrap#a716007
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juhul piiratud teie poolt meile InControli paketi eest makstud tasude kogusummaga. See ei kehti punktis 

11.4 loetletud kahjude kohta.  

11.6 Te saate InControli paketi lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud 

õiguskaitsevahenditele. 

12. Meie kontrollile allumatud sündmused 

12.1 Käesoleva punkti 12 mõistes tähendab meie kontrollile allumatu sündmus igasugust tegu või sündmust, 

mis ei allu meie mõistlikule kontrollile ja mis mõjutab ebasoodsalt meie InControli paketi kasutamist, 

muuhulgas streigid, töösulud või muu tööstuslik tegevus kolmandate isikute poolt, tsiviilrahutus, ülestõus, 

sissetung, terrorirünnak või -rünnaku oht, sõda (kas välja kuulutatud või välja kuulutamata) või sõja oht või 

ettevalmistus, tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, maavärin, maalihe, epideemia või muu loodusõnnetus, 

era või avalike telekommunikatsioonivõrkude rike või õiguskaitseorgani või päästeteenistuste tegevus või 

tegevusetus. 

12.2 Me ei vastuta ega ole kohustatud suutmatuse eest täita oma kohustusi kontrollile allumatu sündmuse tõttu 

käesolevate Tingimuste alusel või kui me viivitame nende täitmisega, ei vastuta me selle eest.  

12.3 Kui toimub kontrollile allumatu sündmus, mis mõjutab meie kohustuste täitmist käesolevate tingimuste 

alusel:  

(a) teeme me mõistlikke jõupingutusi selleks, et punkti 3.4 kohaselt teavitada teid, kui teie saadavates 

InControli teenustes on toimunud materiaalseid muudatusi; 

(b) meie kohustused käesolevate Tingimuste alusel peatatakse ja meie kohustuste täitmise aega 

pikendatakse kontrollimatu sündmuse kestuse võrra. Kui kontrollimatu sündmus mõjutab meie 

poolt teile pakutavate InControli teenuste toimimist, hakkame pakkuma InControli teenuseid kohe, 

kui on mõistlikult võimalik pärast kontrollimatu sündmuse möödumist. 

12.4 Võite lõpetada meievahelise lepingu, kui esineb kontrollimatu sündmus ja te ei soovi enam, et me teile 

InControli teenuseid pakuksime. Kui teil on autopargi sõiduk, peate enne InControli teenuste lõpetamist 

küsima luba autopargi omanikult. 

13. Meie poolt InControli teenuste lõpetamine või peatamine 

13.1 Kui teie: 

(a) rikute käesolevaid Tingimusi;  

(b) olete tarbija ja saabub teie pankrott või 

(c) olete äriklient ja teie ettevõte, firma või organisatsioon likvideeritakse või osale või kogu teie varale 

on määratud haldur, 
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on meil õigus kohe lõpetada või peatada InControli teenuste (või selle osa) teiepoolne kasutamine ilma teile 

teadet edastamata. Peate tasuma mõistlikud kulud, mis meil tekivad sellise rikkumise tõttu (sealhulgas kõik 

mõistlikud kulud, mis meil võivad tekkida seoses teie Sõidukisse paigaldatud InControli teenuste 

osutamiseks riistvara eemaldamisega). 

13.2 Kui rikute mõnda punktis 6 sisalduvat tingimust, mis puudutab InControl ühenduvuse teenuseid, on meie 

võrguteenuse osutajas õigus koheselt peatada InControl ühenduvuse teenuseid ilma teile eelnevalt teadet 

edastamata. Peate tasuma mõistlikud kulud, mis võrguteenuse osutajal tekivad seesuguse rikkumise tõttu. 

13.3 Meil on õigus kohe lõpetada teiepoolne InControli teenuste kasutamine, kui peatame teile InControli 

teenuste osutamise teie asukohariigis või oma klientidele üldiselt mis tahes põhjusel. 

14. Teiepoolne InControli teenuste lõpetamine 

14.1 Teil puudub taganemisõigus, kui olete aktiveerinud InControli teenused, võite lõpetada oma InControli 

teenused enne Lõpp-kuupäeva ainult siis, kui: 

(a) meie rikume käesolevaid Tingimusi mis tahes olulisel viisil; 

(b) olete tarbija ja meid likvideeritakse või meie varadele on määratud haldur; 

(c) me muudame mõnda käesolevatest Tingimustest või InControli teenuseid teile ebasoodsal viisil, 

nagu selgitatud punktis 3.4; 

(d) meid mõjutab kontrollimatu sündmus, nagu selgitatud punktis 12.4. 

Kui soovite lõpetada selle punkti alusel, peate meile saatma teate kooskõlas punktiga 15. Kui teil on 

autopargi sõiduk, peate enne InControli teenuste lõpetamist küsima luba autopargi omanikult. 

14.2 Kui teie Sõiduk ei kuulu enam teile või te ei kasuta seda (näiteks, kui te müüte sõiduki, teie liising lõpeb või 

sõiduk läheb kaduma või varastatakse) peate: 

(a) kustutama oma Sõiduki oma InControli teenuste kontolt; 

(b) kus võimalik, kustutama oma kasutajaprofiil ja kõik salvestatud seaded, funktsioonid, teabe ja 

isikuandmed Sõidukist; 

(c) kus võimalik, tagama, et funktsioon „mäleta mind” oleks teatavatel InControli paketi funktsioonidel 

blokeeritud ja/või et olete funktsioonidest välja logitud. 

14.3 Kui teie Sõiduk teile enam ei kuulu või te seda ei kasuta, kuid teil on kehtiv liitumine SOS Emergency Call, 

Optimised Roadside Assistance ja/või InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro teenustega, 

pakutakse neid teenuseid Sõiduki uuele kasutajale edasi kehtiva liitumisperioodi allesjäänud aja jooksul, 

kuid selleks peab uus kasutaja lõpule viima oma InControli teenuste konto loomise. Wi-Fi tööpunkti 

kasutamiseks peab uus kasutaja lõplikult üles seadma oma InControli teenuste konto ja tal peab olema 

vastav andmeside teenus. 
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14.4 Teie InControli teenuste Lõpp-kuupäeval või selle ennetähtaegsel lõpetamisel: 

(a) lõpevad kõik teile käesolevate Tingimuste alusel antud õigused; 

(b) teil ei ole enam võimalik pääseda ligi InControli teenustele ja neid kasutada ning 

(c) te peate kohe kustutama või eemaldama kõigist seadmetest rakenduse InControl Remote App, 

kuhu rakendus InControl Remote App on installitud, ja kohe hävitama kõik teie valduses, hallata 

või kontrolli all olevad rakenduse InControl Remote App koopiad. 

Kuid punktis 4.6 kirjeldatud hädaabikõnede teenus võib siiski saadaval olla 

14.5 Pärast InControli paketi Lõpp-kuupäeva möödumist või ennetähtaegset lõpetamist võime kustutada kõik 

meie valduses või kontrolli all olevad kirjed ja andmed, mis puudutavad teie InControli teenuseid ilma, et 

meil tekiks teie ees mingit vastutust. 

15. Kuidas meiega ühendust võtta 

15.1 Kui olete tarbija ja teil on küsimusi või kaebusi, võtke palun ühendust volitatud jaemüüjaga. 

15.2 Kui olete tarbija ja soovite meiega kirjalikult ühendust võtta, võite saata teate meile isiklikult või posti teel 

volitatud jaemüüjale, kes kinnitab kirja saamist võttes teiega kirjalikult ühendust. Kui me peame teiega 

ühendust võtma või esitama teile teate kirjalikult, teeme seda e-kirjaga, isiklikult või posti teel aadressil, 

mille andsite sellele volitatud jaemüüjale, kellelt oma sõiduki ostsite.  

15.3 Kui olete äriettevõttest klient, pange palun tähele, et kõik meie teile edastatud teated või teie poolt meile 

saadetud teated peetakse kohale toimetatuks ja nõuetekohaselt üle antuks kohe pärast postitamist meie 

veebilehele 24 tundi pärast e-kirja saatmist või kolm päeva pärast kirja postitamise kuupäeva. Mis tahes 

teate üle andmise kinnitamiseks piisab järgmisest tõendusest: kirja korral on tõenduseks see, et kiri oli 

korralikult adresseeritud, tembeldatud ja pandud postkasti ning e-kirja korral on tõenduseks see, et e-kiri 

on saadetud adressaadi ettenähtud e-kirja aadressile. 

16. Muud olulised tingimused 

16.1 Me võime oma õigusi ja kohustusi üle anda käesolevate Tingimuste alusel teisele organisatsioonile, kuid 

see ei mõjuta teie käesolevate Tingimuste järgseid õigusi või meie kohustusi.  

16.2 Teisele isikule saate üle anda käesolevate Tingimuste järgseid õigusi või kohustusi ainult siis, kui me 

anname selleks kirjaliku nõusoleku. 

16.3 InControli paketi osutamise leping on sõlmitud teie ja meie vahel. Ühelgi teisel isikul ei ole õigust 

käesolevaid Tingimusi jõustada, välja arvatud neid, mida võrguoperaator võib jõustada teie vastu punkti 

13.2 alusel. 

16.4 Järgmised punktid kohalduvad ka pärast lõppkuupäeva või varasemat lõpetamist: 5, 6, 7, 9.2, 10, 11, 12, 

13, 14 ja 16 käesolevates Tingimustest. 



INCONTROL  17 

16.5 Iga käesolevate Tingimuste punkt kehtib eraldi. Kui mõni kohus või asjaomane ametiasutus leiab, et mõni 

neist on ebaseaduslik või jõustamatu, jäävad ülejäänud punktid täielikult kehtima. 

16.6 Kui me ei nõua teilt käesolevate Tingimuste järgsete kohustuste täitmist või kui me ei jõusta oma õigusi 

teie suhtes või kui me viivitame sellega, ei tähenda see, et me loobuks oma õigustest teie suhtes ja et te ei 

pea neid kohustusi täitma. Kui me loobume teie poolt käesolevate Tingimuste rikkumisest, teeme seda 

ainult kirjalikult, mis ei tähenda, et me automaatselt loobuksime teie poolt toime pandud hilisemast 

rikkumisest.  

16.7 Kui olete tarbija, pidage palun meeles, et teie ja meie vahel sõlmitud lepingu suhtes kohaldatakse Eesti 

õigust. See tähendab, et mis tahes vaidlusele või nõudele, mis tekib käesolevatest Tingimustest või seoses 

nendega kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Tarbijatel on õigus kohtuvälisele vaidluste lahendamisele. 

Oleme oma kodulehel avalikustanud kohtuvälised vaidluste lahendamise asutused, mis asuvad teie 

asukohariigis.  

16.8 Kui olete äriühingust klient, reguleerib käesolevaid Tingimusi, nende eset ja nende loomist (ja kõiki 

lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) Inglismaa õigus. Lepime mõlemad kokku, et Inglismaa ja Walesi 

kohtutel on ainujurisdiktsioon. 


