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Όροι και προϋποθέσεις για το Πακέτο InControl 

Ισχύει από 28 Νοεμβρίου 2021 

1. Ορισμοί  

1.1 Όταν χρησιμοποιούνται οι παρακάτω λέξεις στους παρόντες Όρους, έχουν την εξής σημασία: 

(a) Ως "Στόλος" νοείται μια ομάδα οχημάτων που είναι στην κατοχή ή έχουν εκμισθωθεί σε μια 

επιχείρηση ή άλλον οργανισμό και όχι σε κάποιο άτομο.   

(b) Ως "Κάτοχος στόλου" νοείται η επιχείρηση ή άλλος οργανισμός που κατέχει, μισθώνει ή 

διαχειρίζεται το Στόλο. 

(c) Ως "Όχημα στόλου" νοείται ένα Όχημα που αποτελεί μέρος ενός Στόλου.  Για παράδειγμα, σε 

αυτό μπορεί να περιλαμβάνονται ένα Όχημα που καλύπτεται από σύμβαση μίσθωσης, ένα 

ενοικιαζόμενο Όχημα που παρέχεται σε εσάς από μια εταιρεία ενοικίασης, ένα Όχημα που 

παρέχεται από έναν εργοδότη ή ένα Όχημα που παρέχεται από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους 

αντιπροσώπους μας στο πλαίσιο προσωρινού δανεισμού. 

(d) Ως "Υπηρεσίες συνδεσιμότητας InControl" νοούνται η μετάδοση δεδομένων, μηνυμάτων SMS 

και Φωνής από τον Πάροχο υπηρεσιών δικτύου προς και από την Κάρτα SIM τηλεματικής η οποία 

είναι εγκατεστημένη και ενεργοποιημένη στο Όχημα και οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, την 

υπηρεσία "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS", την υπηρεσία "Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια", την 

υπηρεσία "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω 

της εφαρμογής InControl Remote ή της εφαρμογής Remote Park Assist (Απομακρυσμένη 

υποβοήθηση στάθμευσης). 

(e) Ως "Πακέτο InControl" νοούνται οι Υπηρεσίες InControl, η εφαρμογή InControl Remote, η 

εφαρμογή Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) και ο ιστότοπος My 

InControl. 

(f) Ως "Εφαρμογή InControl Remote" νοείται η εφαρμογή για smartphone, που έχετε κατεβάσει από 

το online κατάστημα (όπως ορίζεται στο άρθρο 2.1 παρακάτω) και η οποία σας δίνει τη 

δυνατότητα  να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες "Remote Essentials" και, ανάλογα με τη 

συνδρομή σας, τις λειτουργίες "Remote Premium". 

(g) Ως "Υπηρεσίες InControl" νοούνται οι υπηρεσίες "InControl" στις οποίες ενδέχεται να 

περιλαμβάνονται (ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος και τη συνδρομή σας) οι εξής: (i) Οι 

υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της εφαρμογής InControl Remote, της εφαρμογής Remote Park 

Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) και του ιστοτόπου My InControl, (ii) η 

υπηρεσία "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS" (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών 

συνδεσιμότητας InControl), (iii) η υπηρεσία "Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια" 

(συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών συνδεσιμότητας InControl) και (iv) η υπηρεσία "InControl 
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Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" (συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών συνδεσιμότητας 

InControl). 

(h)  Ως "Ιστότοπος My InControl" νοείται ο ιστότοπος από τον οποίο μπορείτε να αποκτάτε 

πρόσβαση στο λογαριασμό σας για τις Υπηρεσίες InControl και να χρησιμοποιείτε ορισμένες 

Υπηρεσίες InControl. 

(i) Ως "Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας" νοείται το δίκτυο τηλεπικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας μέσω 

του οποίου παρέχονται οι Υπηρεσίες InControl. 

(j) Ως "Πάροχος υπηρεσιών δικτύου" νοείται ο πάροχος υπηρεσιών Δικτύου κινητής τηλεφωνίας 

που παρέχει τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας InControl ή ο πάροχος υπηρεσιών Δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας που παρέχει συνδεσιμότητα για το Wi-Fi Hotspot, κατά περίπτωση.  

(k) Ως "Προσωπική κάρτα SIM" νοείται η κάρτα SIM που τοποθετείται στην υποδοχή κάρτας SIM 

του οχήματος ώστε να είναι δυνατή η μετάδοση δεδομένων για το Wi-Fi Hotspot. Η Προσωπική 

κάρτα SIM είτε παρέχεται μαζί με το Όχημα είτε αγοράζεται ξεχωριστά και παρέχεται από εσάς, 

ανάλογα με τις προδιαγραφές για το μοντέλο του Οχήματος και τη χώρα σας. 

(l) Η "εφαρμογή Remote Park Assist" (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) είναι η 

εφαρμογή για smartphone που έχετε κατεβάσει από το online κατάστημα (όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2.1 παρακάτω) και η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες 

"Remote Park Assist" (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης). 

(m) Ως "Κάρτες SIM" νοούνται η Κάρτα SIM τηλεματικής και η Προσωπική κάρτα SIM.  

(n) Ως "Κάρτα SIM τηλεματικής" νοείται η κάρτα SIM που είναι ενσωματωμένη στο Όχημα για την 

παροχή των Υπηρεσιών συνδεσιμότητας InControl.  

(o) Ως "Χρήστης" νοείται κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το Πακέτο InControl (ή οποιοδήποτε μέρος 

του), συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβατών του Οχήματος. 

(p) Ως "Όχημα" νοείται το όχημα για το οποίο υπάρχει μια ισχύουσα και έγκυρη συνδρομή στις 

Υπηρεσίες InControl. 

(q) Ως "Φωνή" νοείται η συνδεσιμότητα για φωνητικές κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω μιας 

Κάρτας SIM τηλεματικής από εσάς προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και τους παρόχους 

υπηρεσιών οδικής βοήθειας ή/και άλλους παρόχους υπηρεσιών της εταιρείας μας, όπως 

γνωστοποιούνται από εμάς προς εσάς κατά καιρούς, ή για φωνητικές κλήσεις που λαμβάνονται 

από μια τέτοια Κάρτα SIM τηλεματικής από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και από τους 

αντίστοιχους παρόχους υπηρεσιών. 

(r) Ως εμείς/εμάς/μας νοείται η Jaguar Land Rover Limited (αριθμός μητρώου 1672070) με έδρα στη 

διεύθυνση Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF. 
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(s) Ως εσείς/εσάς νοείται το άτομο που είναι υπεύθυνο ως κύριος χρήστης του Οχήματος.  Για 

παράδειγμα, το άτομο που αγοράζει και κατέχει ιδιωτικά το Όχημα, το άτομο που μισθώνει το 

Όχημα με σύμβαση μίσθωσης, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του Οχήματος ενός εργοδότη, το 

άτομο στο οποίο παρέχεται ένα ενοικιαζόμενο Όχημα μέσω μιας εταιρείας ενοικίασης ή το άτομο 

στο οποίο παρέχεται ένα Όχημα από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας στο 

πλαίσιο προσωρινού δανεισμού.  

1.2 Όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις "εγγράφως" ή "γραπτώς" στους παρόντες Όρους, περιλαμβάνεται και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

1.3 Οι παρόντες όροι δεν ισχύουν για το Wi-Fi Hotspot σε Οχήματα που διαθέτουν συστήματα ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας InControl Touch Pro ή PIVI.  Ανατρέξτε στους Όρους των Λειτουργιών InControl Touch Pro 

και PIVI. 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ 

ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ INCONTROL. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 6 ΚΑΙ 8 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 10 ΚΑΙ 11. 

2.1 Η εκ μέρους σας αποδοχή των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων ("Όροι") αποτελεί νομικά δεσμευτική 

συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Παραχωρούμε την άδεια χρήσης του Πακέτου InControl σε εσάς και 

σε οποιουσδήποτε άλλους χρήστες με βάση τους παρόντες Όρους και σύμφωνα με όλους τους κανόνες 

και τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τον αντίστοιχο πάροχο της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας από 

τον ιστότοπο του οποίου ("Online κατάστημα)" πραγματοποιείτε λήψη της εφαρμογής InControl Remote 

ή της εφαρμογής Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης). Εάν η εφαρμογή 

InControl Remote ή η εφαρμογή Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) 

περιλαμβάνει λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα, οι όροι της άδειας χρήσης ανοικτού κώδικα ενδέχεται να 

έχουν προτεραιότητα σε σχέση με ορισμένους από τους παρόντες Όρους.  

Επιπλέον, η χρήση της δυνατότητας σχεδιασμού διαδρομής στην εφαρμογή InControl Remote υπόκειται 

στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του 

τρίτου παρόχου.  Μπορείτε να τους διαβάσετε εδώ:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

2.2 Οχήματα στόλου 

Οι παρόντες Όροι ισχύουν επίσης για εσάς εάν είστε ο χρήστης ενός Οχήματος στόλου το οποίο διαθέτει 

το InControl.  Με τη χρήση των Υπηρεσιών InControl (συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης ενός Οχήματος 

στόλου με ενεργές τις Υπηρεσίες InControl), αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες 

Όρους και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, ακόμη και εάν η αγορά ή μίσθωση του 

Οχήματος ή η παραγγελία των Υπηρεσιών InControl δεν πραγματοποιήθηκε από εσάς προσωπικά.   

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
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Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Κάτοχος στόλου ενδέχεται να διαθέτει όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές ή 

διαδικασίες που μπορεί να επηρεάζουν τη χρήση των Υπηρεσιών InControl από εσάς σε ένα Όχημα 

στόλου.  Αποτελεί δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε από τον Κάτοχο στόλου σχετικά με τη χρήση των 

Υπηρεσιών InControl στο Όχημα στόλου.  

2.3 ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ INCONTROL ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ INCONTROL.  

2.4 Συνιστάται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων για μελλοντική αναφορά. Μπορείτε να 

βρείτε ένα αντίγραφο της τρέχουσας έκδοσης των παρόντων Όρων στον ιστότοπο My InControl. 

3. Αλλαγές στους Όρους και το Πακέτο InControl 

3.1 Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ένα email με 

λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή ή ειδοποιώντας σας για μια αλλαγή κατά την επόμενη εκκίνηση της 

εφαρμογής InControl Remote ή κατά την επόμενη σύνδεσή σας στον ιστότοπο My InControl. Οι νέοι όροι 

θα εμφανίζονται στην οθόνη και θα σας ζητείται να τους διαβάσετε και να τους αποδεχτείτε για να συνεχίσετε 

να χρησιμοποιείτε το Πακέτο InControl. 

3.2 Κατά καιρούς, ενδέχεται να εκδίδονται ενημερώσεις της εφαρμογής InControl Remote ή της εφαρμογής 

Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) μέσω του online καταστήματος και να 

λαμβάνετε ειδοποίηση στη συσκευή στην οποία έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή InControl Remote ή την 

εφαρμογή Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης). Ανάλογα με την ενημέρωση, 

ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή InControl Remote ή την εφαρμογή Remote 

Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) μέχρι να πραγματοποιήσετε λήψη της πιο 

πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής InControl Remote ή της εφαρμογής Remote Park Assist 

(Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) και να αποδεχθείτε τυχόν νέους όρους. 

3.3 Ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στις Υπηρεσίες InControl στις εξής περιπτώσεις: 

(a) Όταν υπάρχει κάποια αλλαγή στους παρόχους υπηρεσιών μας ή/και 

(b) Όταν υπάρχει κάποια θεσμική αλλαγή ή αλλαγή στη νομοθεσία που μας υποχρεώνει να 

πραγματοποιήσουμε αλλαγές στις Υπηρεσίες InControl ή/και 

(c) Προκειμένου να τροποποιήσουμε τη λειτουργικότητα και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες InControl.  

3.4 Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσουμε για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν 

σημαντικά τις υπηρεσίες InControl που λαμβάνετε. 

3.5 Εάν είστε καταναλωτής, μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών InControl στην περίπτωση που 

οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους ή στο Πακέτο InControl αποβούν υλικά επιζήμιες προς 

εσάς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν είστε ο πρώτος κάτοχος του Οχήματος, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από τον οποίο αγοράσατε ή μισθώσατε το Όχημα, ο οποίος θα σας 
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επιστρέψει τυχόν χρηματικά ποσά που έχετε προκαταβάλει για Υπηρεσίες InControl που δεν έχετε λάβει 

ακόμη. Εάν διαθέτετε ένα Όχημα στόλου, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Κάτοχο στόλου πριν από τον 

τερματισμό της χρήσης οποιωνδήποτε Υπηρεσιών InControl. 

4. Περίοδος κατά την οποία θα παρέχουμε τις Υπηρεσίες InControl 

4.1 Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση του λογαριασμού σας για τις Υπηρεσίες InControl, θα σας αποστείλουμε ένα 

email επιβεβαίωσης για να σας ενημερώσουμε ότι οι Υπηρεσίες InControl έχουν ενεργοποιηθεί. Λάβετε 

υπόψη ότι η υπηρεσία "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS" θα είναι ενεργή πριν από τη ρύθμιση του 

λογαριασμού σας για τις Υπηρεσίες InControl, αλλά σε περιορισμένη, μη εξατομικευμένη βάση. 

4.2 Η παροχή των Υπηρεσιών InControl θα λήξει κατά την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας περιόδου 

συνδρομής σας ("Ημερομηνία λήξης") εκτός εάν επιλέξετε να την ανανεώσετε (όπως περιγράφεται στο 

άρθρο 4.3) πέρα από την Ημερομηνία λήξης ή εάν το Πακέτο InControl τερματιστεί νωρίτερα είτε από εμάς 

είτε από εσάς σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή 14. Στην περίπτωση των υπηρεσιών "Κλήση έκτακτης ανάγκης 

SOS", "Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια" και "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro", η 

Ημερομηνία λήξης εμφανίζεται στον ιστότοπο My InControl. Ωστόσο, η υπηρεσία κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης θα συνεχίσει να λειτουργεί με περιορισμούς (δείτε το άρθρο 4.6 παρακάτω). 

4.3 Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανανέωσης των Υπηρεσιών InControl θα είναι διαθέσιμες στον 

ιστότοπο My InControl, μέσω της εφαρμογής InControl Remote ή ειδοποίησης μέσω email. Εάν διαθέτετε 

ένα Όχημα στόλου, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Κάτοχο στόλου πριν από την ανανέωση 

οποιωνδήποτε Υπηρεσιών InControl. 

4.4 Έχετε υπόψη ότι η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS", 

"Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια" και "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" θα τερματιστεί 

αυτόματα εάν καταργήσετε το Όχημά σας από το λογαριασμό για τις Υπηρεσίες InControl.  

4.5 ΕΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΑΣ Ή ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΛΕΟΝ (ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΕΑΝ ΠΩΛΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ, ΛΗΞΕΙ Η ΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΑΘΕΙ Ή ΚΛΑΠΕΙ ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INCONTROL. Η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνει μέσω του ιστοτόπου My InControl. Εάν δεν 

καταργήσετε το Όχημα, εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις, εάν υπάρχουν, για 

οποιεσδήποτε Υπηρεσίες InControl που θα προκύψουν σε σχέση με το Όχημα. Αποτελεί δική σας ευθύνη 

να καταργήσετε όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών 

στοιχείων), εάν υπάρχουν, τα οποία ενδέχεται να έχετε αποθηκεύσει στο Όχημα και στο Πακέτο InControl 

πριν από την πώληση ή τη μεταβίβαση του Οχήματος, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον 

εξοπλισμό. Κατά την παράδοση του Οχήματος πρέπει να ενημερώσετε τον παραλήπτη εάν οποιεσδήποτε 

Υπηρεσίες InControl ή λειτουργίες παραμένουν ενεργές, καθώς επίσης ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες InControl 

ή λειτουργίες ενέχουν τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση δεδομένων όπως περιγράφονται στους 

παρόντες Όρους και στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας. 
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4.6 Περιορισμένη λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης μετά τη λήξη της συνδρομής σας 

Εάν δεν ανανεώσετε την υπηρεσία Κλήσης έκτακτης ανάγκης SOS ως μέρος της συνδρομής σας στο 

InControl Protect ή στο InControl Remote, η υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης θα παραμείνει ενεργή 

με περιορισμούς, για 10 έτη συνολικά από την έναρξη της περιόδου αρχικής εγγύησης του κατασκευαστή 

για το Όχημα. Η συνδεσιμότητα μεταξύ του Οχήματός σας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή/και της 

Jaguar Land Rover θα συνεχιστεί, κάτι που θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Συγκεκριμένα, εάν οι αισθητήρες του οχήματος ανιχνεύσουν ότι ενδέχεται να έχει συμβεί ένα ατύχημα, 

συμπεριλαμβανομένου ενός συμβάντος ενεργοποίησης όπως ανάπτυξη των αερόσακων του οχήματος, το 

Όχημα ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα μια κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή ενδέχεται να 

μπορείτε να ξεκινήσετε οι ίδιοι μια φωνητική κλήση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιώντας το 

κουμπί Κλήσης έκτακτης ανάγκης SOS που βρίσκεται στην κονσόλα οροφής.  

Τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας θα παραμείνουν διαθέσιμα για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 

υπό την προϋπόθεση ότι το Όχημά σας σχετίζεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό InControl. Εάν θέλετε 

να διαγράψετε το Όχημα από τον προσωπικό σας λογαριασμό InControl, αυτό μπορεί να γίνει μέσω του 

ιστοτόπου My InControl.  Αφού διαγράψετε το Όχημα από τον προσωπικό σας λογαριασμό InControl, οι 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και η Jaguar Land Rover δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στα προσωπικά 

σας στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός smartphone). Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να 

επικοινωνήσουν μαζί σας ή να σας εντοπίσουν μόνο μέσω του Οχήματός σας εφόσον γίνει κλήση έκτακτης 

ανάγκης. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης με περιορισμούς, όπως ορίζεται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του 

Πακέτου InControl, και οι παρόντες Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν. 

5. Τα προσωπικά στοιχεία σας 

5.1 Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδομένων InControl, που θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση 

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

ήhttps://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/GRC. 

5.2 Προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες InControl είναι απαραίτητο για εμάς και τους παρόχους 

υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούμε δεδομένα θέσης που αποστέλλονται από το Όχημά σας. Θα 

παρακολουθούμε πάντα την τελευταία θέση στάθμευσης του Οχήματος (και η εν λόγω λειτουργία δεν είναι 

δυνατό να απενεργοποιηθεί από εσάς εκτός εάν απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες InControl τελείως), 

ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης διαδρομής ("Διαδρομές") των 

Υπηρεσιών InControl ανά πάσα στιγμή μέσω του ιστοτόπου My InControl και της εφαρμογής InControl 

Remote, ενέργεια η οποία θα αποτρέψει την αποστολή οποιωνδήποτε "Πληροφοριών διαδρομής" (όπως 

ορίζονται στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων) από το Όχημα (εκτός από την τελευταία 

θέση στάθμευσης του Οχήματος). Ωστόσο, εάν ενεργοποιηθεί μία από τις λειτουργίες "Κλήση έκτακτης 

ανάγκης SOS", "Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια" ή "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro", τα 

δεδομένα θέσης πραγματικού χρόνου που αφορούν το Όχημα θα αποσταλούν στον αντίστοιχο πάροχο 

υπηρεσιών ή/και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (κατά περίπτωση), ακόμη και αν έχετε απενεργοποιήσει 

τη λειτουργία "Διαδρομές". Λάβετε υπόψη ότι οι λειτουργίες "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/GRC
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/GRC
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και "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS" θα ενεργοποιηθούν αυτόματα εάν προκύψει κάποιο σχετικό συμβάν 

ενεργοποίησης, όπως η ρυμούλκηση του Οχήματος με απενεργοποιημένο το διακόπτη του κινητήρα, η 

κίνηση με τρόπο που ενεργοποιεί τις λειτουργίες InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro, ή η 

ανάπτυξη των αερόσακων του οχήματος, αντίστοιχα. Για τις πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τα αντίστοιχα 

συμβάντα ενεργοποίησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του Οχήματος. Ακόμη και αν δεν έχετε 

ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας στις υπηρεσίες InControl, το όχημα ενδέχεται να ξεκινήσει 

αυτόματα μια κλήση επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω της περιορισμένης 

λειτουργίας κλήσης έκτακτης ανάγκης ή μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να εκκινήσετε μη αυτόματα 

μια φωνητική κλήση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω της περιορισμένης λειτουργίας 

κλήσης έκτακτης ανάγκης. Η πραγματοποίηση μιας τέτοιας κλήσης μπορεί να μεταδώσει 

πληροφορίες όπως η θέση του αυτοκινήτου, η ώρα, καθώς και ένα αναγνωριστικό του αυτοκινήτου 

σε εμάς ή/και τους παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, 

συναινείτε στη χρήση των δεδομένων θέσης με τον εν λόγω τρόπο. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη 

συγκατάθεσή σας για τη συσχέτιση δεδομένων θέσης που αφορούν το Όχημα με τα προσωπικά δεδομένα 

που συλλέγουμε από εσάς ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα λήψης των 

Υπηρεσιών InControl. 

6. Η εκ μέρους σας χρήση του Πακέτου InControl 

6.1 Θα πρέπει να κάνετε τα εξής: 

(a) Να ρυθμίσετε εγκαίρως το λογαριασμό σας για τις Υπηρεσίες InControl χρησιμοποιώντας τις 

οδηγίες που διατίθενται στον Οδηγό χρήσης του InControl. Οι Υπηρεσίες InControl δεν θα 

ενεργοποιηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης. 

(b) Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες InControl μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζονται και με 

εύλογο τρόπο (για παράδειγμα, η υπηρεσία "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS" πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο για πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η υπηρεσία 

"Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια" πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για πραγματικές ανάγκες που 

απαιτούν οδική βοήθεια και η υπηρεσία "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" πρέπει 

να χρησιμοποιείται μόνο σε σχέση με πραγματική ή/και εικαζόμενη κλοπή του Οχήματος). 

(c) Να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες κώδικες οδικής κυκλοφορίας και τις καλές πρακτικές 

οδήγησης αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών InControl 

(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων 

στα οχήματα). 

(d) Να διατηρείτε ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα τα προσωπικά στοιχεία που είναι αποθηκευμένα 

στο λογαριασμό σας για τις Υπηρεσίες InControl και να μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε 

αλλαγές στα εν λόγω στοιχεία το συντομότερο δυνατόν μέσω του ιστοτόπου My InControl. 

(e) Να διατηρείτε το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και τους αριθμούς PIN για τις Υπηρεσίες 

InControl ασφαλή και εμπιστευτικά. Μην γνωστοποιείτε τον κωδικό πρόσβασης ή τον αριθμό PIN 
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σας σε κανέναν. Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας δεν υποχρεούμεθα να αμφισβητήσουμε την 

εξουσιοδότηση οποιουδήποτε ατόμου χρησιμοποιεί το όχημα, τον κωδικό πρόσβασης ή το PIN. 

Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες InControl κάθε ατόμου που 

χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήριά σας και, εκτός εάν πρόκειται για δικό μας σφάλμα, δεν φέρουμε 

ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών InControl. 

(f) Να διασφαλίζετε ότι όλοι οι χρήστες χρησιμοποιούν το Πακέτο InControl σύμφωνα με τους 

παρόντες Όρους και ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά με τους Όρους και την Πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο συλλέγουμε και 

χρησιμοποιούμε τα δεδομένα από το Όχημα). 

(g) Να αναλάβετε την ευθύνη για την ασφάλιση του Οχήματος. Οι Υπηρεσίες InControl δεν αποτελούν 

με κανέναν τρόπο ασφαλιστικές υπηρεσίες. 

(h) Να διασφαλίζετε ότι έχετε ενεργοποιήσει το "Πρόγραμμα σέρβις" όταν πραγματοποιείται σέρβις 

στο Όχημα και ότι έχετε ενεργοποιήσει το "Πρόγραμμα μεταφοράς" κατά τη μεταφορά του 

Οχήματος, προκειμένου να αποτρέψετε την ενεργοποίηση της ειδοποίησης κλοπής. Η ενέργεια 

αυτή μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής InControl Remote ή μέσω του ιστοτόπου My InControl. 

(i) Να διασφαλίζετε ότι έχετε ενεργοποιήσει το "Πρόγραμμα υπηρεσίας" στο όχημά σας εάν πρόκειται 

να το αφήσετε σε κάποιον ο οποίος δεν θέλετε να έχει πρόσβαση στο WiFi Hotspot του Οχήματος.  

(j) Να χρησιμοποιείτε υπεύθυνα τη λειτουργία "απομνημόνευσης" που ισχύει για ορισμένες 

λειτουργίες του Πακέτου InControl. Με αυτήν την λειτουργία μπορείτε να παραμένετε 

συνδεδεμένοι αυτόματα στο Όχημα για πιο εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες. Θα πρέπει να 

γνωρίζετε ότι όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, οποιοδήποτε άλλο άτομο που χρησιμοποιεί το 

Όχημα θα μπορεί να δει τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις, τις λειτουργίες και τα προσωπικά στοιχεία 

σας στο Όχημα, καθώς και να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες InControl στο Όχημα όπως ακριβώς 

κι εσείς. Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση σε άλλους χρήστες, θα πρέπει να 

διασφαλίζετε ότι η λειτουργία "απομνημόνευσης" είναι απενεργοποιημένη. 

(k) Να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας InControl μόνο για τη χρήση και την πρόσβαση 

στις Υπηρεσίες InControl. 

(l) Να ενημερώνετε εμάς ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο το συντομότερο δυνατόν εάν 

αντιληφθείτε μια παραβίαση ασφάλειας ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των 

Υπηρεσιών InControl. 

(m) Να αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις του Παρόχου υπηρεσιών δικτύου και τις χρεώσεις 

του προγράμματος δεδομένων που σχετίζονται με την Προσωπική κάρτα SIM και το Wi-Fi Hotspot 

(μετά από οποιαδήποτε αρχική δωρεάν δοκιμαστική περίοδο ή τυχόν συμπεριλαμβανόμενο 

πρόγραμμα δεδομένων, όπου αυτό ισχύει). Σε αυτές περιλαμβάνονται τυχόν χρεώσεις του 

Παρόχου υπηρεσιών δικτύου για διεθνή περιαγωγή δεδομένων. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μια 

μικρή ποσότητα δεδομένων των Υπηρεσιών συνδεσιμότητας InControl θα αποστέλλονται μέσω 
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της Προσωπικής κάρτας SIM όταν τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή/και το Wi-Fi Hotspot είναι 

ενεργοποιημένα. 

(n) Να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις του Κατόχου στόλου που ισχύουν για 

τη χρήση των Υπηρεσιών InControl σε ένα Όχημα στόλου. 

6.2 Σε ορισμένες χώρες, η χρήση συγκεκριμένων Υπηρεσιών InControl ενδέχεται να απαγορεύεται ή να 

υπόκειται σε περιορισμούς (για παράδειγμα, η λειτουργία εκκίνησης του κινητήρα από απόσταση). Πρέπει 

να είστε ενήμεροι και να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς νόμους κάθε χώρας στην οποία 

σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες InControl. 

6.3 Απαγορεύεται: 

(a) Η αντιγραφή της εφαρμογής InControl Remote ή της εφαρμογής Remote Park Assist 

(Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) εκτός από τις περιπτώσεις όπου η εν λόγω 

αντιγραφή σχετίζεται με την κανονική χρήση της εφαρμογής InControl Remote, της εφαρμογής 

Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης), ή όπου είναι απαραίτητη για 

σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή ασφάλειας λειτουργίας. 

(b) Η ενοικίαση, η εκμίσθωση, η υποαδειοδότηση, ο δανεισμός, η μετάφραση, η συγχώνευση, η 

προσαρμογή, η διαφοροποίηση ή τροποποίηση της εφαρμογής InControl Remote, της 

εφαρμογής Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) ή του ιστοτόπου My 

InControl. 

(c) Η πραγματοποίηση αλλαγών ή τροποποιήσεων στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος της 

εφαρμογής InControl Remote, της εφαρμογής Remote Park Assist (Απομακρυσμένη 

υποβοήθηση στάθμευσης) ή του ιστοτόπου My InControl, ή ο συνδυασμός ή η ενσωμάτωση σε 

οποιαδήποτε άλλα προγράμματα της εφαρμογής InControl Remote, της εφαρμογής Remote Park 

Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) ή του ιστοτόπου My InControl. 

(d) Η αποσυμβολομετάφραση, η απομεταγλώττιση, η αντίστροφη μεταγλώττιση ή η δημιουργία 

παράγωγων έργων του συνόλου ή μέρους της εφαρμογής InControl Remote, της εφαρμογής 

Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) ή του ιστοτόπου My InControl, 

ή η απόπειρα διεξαγωγής αυτών των ενεργειών παρά μόνο στο βαθμό που (δυνάμει της ενότητας 

296A του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Σχεδίων και Ευρεσιτεχνιών του 1988) οι εν λόγω 

ενέργειες δεν είναι δυνατό να απαγορευτούν επειδή είναι απαραίτητες για την επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας της εφαρμογής InControl Remote, της εφαρμογής Remote Park Assist 

(Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) ή του ιστοτόπου My InControl με κάποιο άλλο 

πρόγραμμα λογισμικού, και με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται από εσάς 

κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων: 

(i) Χρησιμοποιούνται μόνο για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας της εφαρμογής 

InControl Remote, της εφαρμογής Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση 

στάθμευσης) ή του ιστοτόπου My InControl με κάποιο άλλο πρόγραμμα λογισμικού. 
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(ii) Δεν αποκαλύπτονται ή γνωστοποιούνται αναίτια, χωρίς προηγούμενη γραπτή εκ μέρους 

μας συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο και 

(iii) Δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οποιουδήποτε λογισμικού που είναι ουσιωδώς 

παρόμοιο με την εφαρμογή InControl Remote, την εφαρμογή Remote Park Assist 

(Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) ή τον ιστότοπο My InControl.  

(e) Η χρήση, ή η παραχώρηση άδειας για χρήση σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, του Πακέτου InControl 

με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε 

τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τους παρόντες Όρους, ή οι δόλιες ή κακόβουλες ενέργειες όπως, 

για παράδειγμα, η παραβίαση ή η εισαγωγή κώδικα κακόβουλης λειτουργίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ιών, ή επιβλαβών δεδομένων, στην εφαρμογή InControl Remote, την 

εφαρμογή Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) ή τον ιστότοπο My 

InControl ή σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. 

(f) Η παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας ή τρίτων αναφορικά με την 

εκ μέρους σας χρήση του Πακέτου InControl (στο βαθμό που δεν παραχωρείται άδεια για την εν 

λόγω χρήση από τους παρόντες Όρους).  

(g) Η χρήση των Υπηρεσιών συνδεσιμότητας InControl κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, να 

απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει, να επηρεάσει αρνητικά ή να υποβαθμίσει τα συστήματα ή 

την ασφάλεια του Παρόχου υπηρεσιών δικτύου ή να παρεμποδίζει άλλους χρήστες του Παρόχου 

υπηρεσιών δικτύου. 

(h) Η χρήση των Υπηρεσιών InControl ή του λογισμικού για συνομιλίες στο διαδίκτυο, η ομότιμη κοινή 

χρήση αρχείων ("P2P"), bit torrent ή δίκτυο διακομιστή μεσολάβησης, η αποστολή ανεπιθύμητης 

αλληλογραφίας, η αποστολή αυτόκλητων μαζικών email ή διαφημιστικών μηνυμάτων ή η 

διατήρηση οποιασδήποτε μορφής διακομιστή email. 

(i) Η αντίστροφη μεταγλώττιση, η απομεταγλώττιση, η αποσυμβολομετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη 

προσπάθεια ανάκτησης του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα των καρτών SIM ή 

οποιουδήποτε λογισμικού που εκτελείται στις κάρτες SIM. 

(j) Η μεταπώληση ή η χρήση του Πακέτου InControl για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους εκτός 

από τους επιβάτες του Οχήματος κατά τη χρήση του Πακέτου InControl. 

(k) Η χρήση της Κάρτας SIM τηλεματικής για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τις Υπηρεσίες 

συνδεσιμότητας InControl, καθώς και για σκοπούς που εγκρίνονται ειδικά από εμάς κατά καιρούς.  

(l) Η άδεια χρήσης των καρτών SIM κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τίθεται σε κίνδυνο, να υποβαθμίζεται 

ή να διακόπτεται η λειτουργία ή η ποιότητα του Δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή να διαταράσσεται η 

ακεραιότητα ή η ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου ή συστήματος τηλεπικοινωνιών ή τεχνολογιών 

πληροφορικής.  
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(m) Η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση ή αντιγραφή των καρτών SIM εκτός από τις περιπτώσεις 

που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες Όρους. 

(n) Η χρήση των Υπηρεσιών συνδεσιμότητας InControl με οποιονδήποτε τρόπο που περιλαμβάνει 

τη μετάδοση φωνής (συμπεριλαμβανομένων των φωνητικών κλήσεων μέσω πρωτοκόλλου 

Internet) εκτός της λειτουργίας Φωνής, όπως ορίζεται παραπάνω εκτός εάν αυτό έχει ρητώς 

συμφωνηθεί με εμάς, ή 

(o) Η χρήση των Υπηρεσιών InControl με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος συνεπάγεται την παροχή 

οποιασδήποτε υπηρεσίας που επιτρέπει την πρόσβαση σε μια δημόσια διεύθυνση IP ή 

διαδικτυακή διεύθυνση, είτε μέσω πύλης διακομιστή μεσολάβησης είτε με άλλο μέσο. 

6.4 Είστε υπεύθυνοι, ανά πάσα στιγμή, για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των επιβατών σας κατά τη 

χρήση του Πακέτου InControl, καθώς και για την ασφάλεια του Οχήματος και των υπαρχόντων σας. Πρέπει 

να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες InControl, και ειδικότερα τις υπηρεσίες της εφαρμογής InControl Remote 

και της εφαρμογής Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης), μόνο όταν αυτό είναι 

ασφαλές. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν θάνατο, τραυματισμό ή υλικές ζημιές που προκαλούνται 

από τη μη συμμόρφωσή σας με το παρόν άρθρο. 

6.5 Κατά τη χρήση του Πακέτου InControl, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι μεταδόσεις μέσω διαδικτύου δεν 

είναι ποτέ απολύτως ιδιωτικές ή ασφαλείς. Παρά τα μέτρα προφύλαξης που χρησιμοποιούμε εμείς και οι 

πάροχοι υπηρεσιών μας, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται 

μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες InControl δεν μπορούν να προσπελαστούν ή να 

υποκλαπούν από τρίτους. 

6.6 Εάν επιλέξετε να αντικαταστήσετε μια Προσωπική κάρτα SIM που παρασχέθηκε αρχικά με το όχημα με μια 

άλλη Προσωπική κάρτα SIM, είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις Παρόχου δικτύου και προγράμματος 

δεδομένων που αφορούν τις υπηρεσίες και τις μεταδόσεις δεδομένων που πραγματοποιούνται από την 

άλλη Προσωπική κάρτα SIM. Εάν διαθέτετε ένα Όχημα στόλου, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Κάτοχο 

στόλου πριν από την αντικατάσταση της Προσωπικής κάρτας SIM. 

7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

7.1 Αναγνωρίζετε ότι το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την εφαρμογή InControl Remote, 

την εφαρμογή Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) και τον ιστότοπο My 

InControl σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ανήκουν σε εμάς ή έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης τους σε 

εμάς, ότι τα δικαιώματα στην εφαρμογή InControl Remote και στην εφαρμογή Remote Park Assist 

(Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) εκχωρούνται με άδεια χρήσης (δεν πωλούνται) σε εσάς και 

ότι δεν έχετε κάποιο άλλο δικαίωμα στην εφαρμογή InControl Remote ή στην εφαρμογή Remote Park Assist 

(Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) εκτός από αυτά που ισχύουν σύμφωνα με τους παρόντες 

Όρους. 

7.2 Ορισμένα από τα στοιχεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή InControl Remote, στην 

εφαρμογή Remote Park Assist (Απομακρυσμένη υποβοήθηση στάθμευσης) και τον ιστότοπο My InControl 
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είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτά ανήκουν σε τρίτους. 

Εκτός από την περίπτωση των εν λόγων στοιχείων λογισμικού ανοικτού κώδικα, αποδέχεστε ότι δεν έχετε 

κανένα δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε τμήμα του πηγαίου κώδικα του Πακέτου InControl. 

8. Διαθεσιμότητα και χρήση των Υπηρεσιών InControl 

8.1 Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες InControl, το όχημά σας πρέπει να διαθέτει μια 

ενσωματωμένη συσκευή τηλεματικής η οποία λαμβάνει σήματα από το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα 

Πλοήγησης ("GNSS") και χρησιμοποιεί ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών για την επικοινωνία με τους 

παρόχους υπηρεσιών μας. 

8.2 Σύμφωνα με τα άρθρα 8.5, 8.6 και 8.7: 

(a) Η εφαρμογή InControl Remote μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες χώρες εφόσον έχετε 

ενεργοποιήσει την περιαγωγή δεδομένων στη συσκευή σας ή εάν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο 

Wi-Fi. 

(b) Η υπηρεσία "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS" θα είναι διαθέσιμη στη χώρα για την οποία έχουν 

σχεδιαστεί οι προδιαγραφές του αυτοκινήτου, καθώς και στις χώρες όπου υποστηρίζεται ο 

αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 112. Λάβετε υπόψη ότι στις χώρες όπου υποστηρίζεται ο 

αριθμός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης 112 θα πραγματοποιείται μόνο φωνητική κλήση και δεν θα 

αποστέλλονται πληροφορίες θέσης. 

(c) Η υπηρεσία "Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια" θα είναι διαθέσιμη στη χώρα για την οποία έχουν 

σχεδιαστεί οι προδιαγραφές του αυτοκινήτου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που 

καλύπτεται από την Οδική βοήθεια. 

(d) Η υπηρεσία "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" θα είναι διαθέσιμη στη χώρα για την 

οποία έχουν σχεδιαστεί οι προδιαγραφές του οχήματος, καθώς και σε χώρες σε όλο τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Οι Υπηρεσίες InControl για το Όχημα ή/και τη συσκευή σας έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν στη χώρα 

των προδιαγραφών κατασκευής του οχήματος. Ορισμένες Υπηρεσίες InControl ενδέχεται να λειτουργούν 

εκτός αυτής της χώρας, ωστόσο αυτό δεν είναι εγγυημένο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.  

8.3 Εάν έχετε αγοράσει την υπηρεσία "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro":  

(a) Σε περίπτωση που το Όχημα κλαπεί και χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία, πρέπει να 

ειδοποιήσετε αμέσως την αστυνομία και να λάβετε έναν αριθμό πρωτοκόλλου αναφοράς 

περιστατικού. 

(b) Αναγνωρίζετε ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται για να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τη θέση 

του Οχήματός σας και δεν περιλαμβάνει ή καλύπτει την πραγματική ανάκτηση του Οχήματος. 

Κατά συνέπεια, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει στο Όχημά σας 

όταν εκκρεμεί η διεξάγεται ανάκτηση του Οχήματος στην καθορισμένη θέση. 
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(c) Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας το Όχημά σας θα βρεθεί και 

δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες ή τις παραλείψεις του παρόχου υπηρεσιών 

εντοπισμού κλεμμένων οχημάτων ή της αστυνομίας.  

(d) Αναγνωρίζετε ότι η αγορά των εν λόγω υπηρεσιών δεν επιβάλλει στην αστυνομία οποιονδήποτε 

βαθμό επιμέλειας μεγαλύτερο ή διαφορετικής μορφής από αυτόν που οφείλεται στο ευρύ κοινό 

και 

(e) Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε τη θέση του Οχήματός σας από τον πάροχο υπηρεσιών 

εντοπισμού κλεμμένων οχημάτων. 

8.4 Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι ενεργοποιημένο το "Πρόγραμμα σέρβις" ή το 

"Πρόγραμμα μεταφοράς". Αυτές οι λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μόλις παρέλθει το 

επιλεγμένο χρονικό διάστημα. Εάν το Όχημα υποβάλλεται σε σέρβις ή μεταφέρεται για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα από αυτό, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία. 

8.5 Η υπηρεσία "Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια" δεν θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής Κλήσης 

έκτακτης ανάγκης SOS που πραγματοποιείται μέσω των υπηρεσιών InControl.  

8.6 Εάν έχετε αγοράσει τη λειτουργία Wi-Fi Hotspot ή χρησιμοποιείτε το Wi-Fi Hotspot κατά τη διάρκεια μιας 

αρχικής δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής: 

(a) Η συνδεσιμότητα Wi-Fi μπορεί να μην είναι πάντοτε διαθέσιμη και θα εξαρτάται από το σήμα 

κινητής τηλεφωνίας και τον πάροχο Δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

(b) Η συνδεσιμότητα Wi-Fi δεν θα είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια χρήσης οποιασδήποτε από τις 

παρακάτω υπηρεσίες: Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS, Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια ή 

InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro. Η συνδεσιμότητα Wi-Fi δεν θα είναι επίσης 

διαθέσιμη για τριάντα λεπτά μετά το τέλος μιας Κλήσης έκτακτης ανάγκης SOS και κλήσης στη 

Βελτιωμένη οδική βοήθεια ή μέχρι το κλείσιμο μιας ενεργής υπόθεσης InControl Secure Tracker/ 

Secure Tracker Pro από τον πάροχο υπηρεσιών εντοπισμού κλεμμένων οχημάτων. 

Μετά από μια αρχική δωρεάν δοκιμαστική περίοδο (όπου ισχύει) ή τη λήξη ενός συμπεριλαμβανόμενου 

προγράμματος δεδομένων (όπου ισχύει) για Wi-Fi Hotspot, θα πρέπει να αγοράσετε ένα πρόγραμμα 

δεδομένων από τον πάροχο Κινητής τηλεφωνίας της επιλογής σας προκειμένου να συνεχίσετε να 

χρησιμοποιείτε το Wi-Fi Hotspot. 

8.7 Οι Υπηρεσίες InControl θα παρέχονται σε εσάς με την εύλογη δεξιότητα και φροντίδα και θα καταβάλλουμε 

εύλογες προσπάθειες ώστε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες InControl 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 

εβδομάδα. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι: 

(a) Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Υπηρεσίες InControl (ή οποιεσδήποτε από τις λειτουργίες 

τους) ή ο ιστότοπος My InControl δεν θα παρουσιάζουν σφάλματα ή ότι θα είναι συνεχώς 

διαθέσιμα. Η διαθεσιμότητα και η λειτουργικότητα οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες InControl θα 

εξαρτάται από την κάλυψη του δικτύου και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το όχημά σας. 
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Για παράδειγμα, οι Υπηρεσίες InControl ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές 

(για παράδειγμα σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε κλειστούς χώρους) και ενδέχεται να 

επηρεάζονται από εμπόδια όπως λόφοι, ψηλά κτίρια και σήραγγες. Επιπλέον, το σήμα κινητής 

τηλεφωνίας ή το GNSS (π.χ. GPS) ενδέχεται να μην είναι πάντοτε διαθέσιμα και, συνεπώς, να 

επηρεάζεται η λειτουργία και η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών InControl. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο 

του Οχήματος για λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένα από τα στοιχεία που θα επηρεάσουν τη 

διαθεσιμότητα και τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών InControl. 

(b) Οι Υπηρεσίες InControl ενδέχεται να μην λειτουργούν σε περίπτωση που το Όχημά σας (και η 

μονάδα ελέγχου τηλεματικής στο Όχημα) δεν έχει συντηρηθεί και δεν διατηρείται σε καλή 

κατάσταση.  

(c) Η λειτουργία των υπηρεσιών "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS", "Βελτιστοποιημένη οδική βοήθεια" 

ή "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro" εξαρτώνται από την πλήρη λειτουργικότητα της 

μονάδας ελέγχου τηλεματικής στο Όχημα. Συνεπώς, εάν η μονάδα ελέγχου τηλεματικής έχει 

υποστεί ζημιά ή έχει αφαιρεθεί, δεν θα είναι δυνατή η παροχή των Υπηρεσιών InControl. 

(d) Οι Υπηρεσίες InControl ενδέχεται να υπόκεινται σε χρονικά διαστήματα διακοπής ή/και εκτός 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια περιόδων συντήρησης ή/και τροποποίησης των Υπηρεσιών 

InControl (συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικτύων τηλεπικοινωνιών). 

8.8 Εάν είστε καταναλωτής, έχετε νομικά δικαιώματα αναφορικά με υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν με 

εύλογη δεξιότητα και φροντίδα ή για λογισμικό που είναι ελαττωματικό ή δεν συμφωνεί με τις περιγραφές. 

Συμβουλές σχετικά με τα νομικά δικαιώματά σας παρέχονται από την τοπική υπηρεσία ενημέρωσης 

πολιτών ή από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Τα νομικά δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται 

από καμία πρόβλεψη των παρόντων Όρων. 

9. Πάροχοι υπηρεσιών, τοπικές αρχές και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

9.1 Προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες InControl, συνεργαζόμαστε με διαφορετικούς παρόχους 

υπηρεσιών (όπως οι Πάροχοι υπηρεσιών δικτύου), αρχές επιβολής του νόμου και υπηρεσίες έκτακτης 

ανάγκης. Ενδέχεται να αλλάζουμε κατά καιρούς τους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε. 

9.2 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων παρόχων υπηρεσιών ή για ενέργειες ή 

παραλείψεις των αρχών επιβολής του νόμου ή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 

9.3 Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες συνάπτετε συμφωνία απευθείας με έναν τρίτο πάροχο 

υπηρεσιών, δεν θα έχετε καμία νομική σχέση με τους παρόχους υπηρεσιών μας. Δεν θα αποτελείτε τρίτο 

δικαιούχο οποιασδήποτε συμφωνίας ανάμεσα σε εμάς και τους παρόχους υπηρεσιών. 

10. Περιορισμός ευθύνης εάν χρησιμοποιείτε το Πακέτο InControl για επαγγελματικούς σκοπούς 

10.1 Αποδέχεστε ότι το Πακέτο InControl δεν έχει αναπτυχθεί προκειμένου να ικανοποιεί τις ατομικές απαιτήσεις 

σας και ότι, συνεπώς, αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το Πακέτο InControl ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις σας. 
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10.2 Παρέχουμε το Πακέτο InControl αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό 

σας και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το Πακέτο InControl για οποιουσδήποτε σκοπούς 

μεταπώλησης. 

10.3 Δεν φέρουμε σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε ευθύνη (βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας 

(συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας), παραβίασης θεσμικής υποχρέωσης ή άλλως) που 

απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σε σχέση με το Πακέτο InControl για τα ακόλουθα: 

(a) Απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή εσόδων 

(b) Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(c) Απώλεια προσδοκώμενων εξοικονομήσεων 

(d) Απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή πληροφοριών 

(e) Απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, άυλων περιουσιακών στοιχείων ή φήμης, ή 

(f) Οποιεσδήποτε έμμεσες ή παρεπόμενες απώλειες ή ζημιές. 

10.4 Εκτός από τις απώλειες που ορίζονται στο άρθρο 10.3 (για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη), η μέγιστη 

συνολική ευθύνη μας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων και σε σχέση με το Πακέτο InControl (βάσει 

σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας), παραβίασης θεσμικής 

υποχρέωσης ή άλλως) θα περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σε ποσό ίσο με το 100% του ποσού που 

καταβλήθηκε από εσάς προς εμάς για το Πακέτο InControl. Αυτό το μέγιστο όριο δεν ισχύει για το άρθρο 

10.5. 

10.5 Καμία πρόβλεψη των παρόντων Όρων δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας για τα ακόλουθα: 

(a) Θάνατος ή τραυματισμός που προκύπτουν από δική μας αμέλεια. 

(b) Απάτη ή δόλια παραποίηση. 

(c) Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει της Ελληνικής 

νομοθεσίας. 

10.6 Οι παρόντες Όροι καθορίζουν το μέγιστο βαθμό των υποχρεώσεων και των ευθυνών μας σε σχέση με την 

παροχή του Πακέτου InControl. Με την εξαίρεση όσων αναφέρονται ρητώς στους παρόντες Όρους, δεν 

υπάρχουν προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλοι όροι, ρητοί ή σιωπηροί, που να μας δεσμεύουν. 

Οποιαδήποτε προϋπόθεση, εγγύηση, δήλωση ή άλλος όρος σχετικά με την παροχή του Πακέτου InControl 

που ενδεχομένως υπονοείται, ή ενσωματώνεται, στους παρόντες Όρους είτε θεσμικά είτε βάσει κοινού 

δικαίου είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, αποκλείεται στο μέγιστο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το 

νόμο. 

11. Περιορισμός ευθύνης εάν χρησιμοποιείτε το Πακέτο InControl ως καταναλωτής 

http://uk.practicallaw.com/9-206-0016?q=shrink+wrap#a716007
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11.1 Αποδέχεστε ότι το Πακέτο InControl δεν έχει αναπτυχθεί προκειμένου να ικανοποιεί τις ατομικές απαιτήσεις 

σας και ότι, συνεπώς, αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι το Πακέτο InControl ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις σας. 

11.2 Σύμφωνα με τα άρθρα 11.3 και 11.5 παρακάτω, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μας με τους παρόντες 

Όρους, είμαστε υπεύθυνοι για απώλειες ή ζημιές που θα υποστείτε και οι οποίες αποτελούν προβλέψιμο 

αποτέλεσμα της εκ μέρους μας παραβίασης των παρόντων Όρων ή της δικής μας αμέλειας, αλλά δεν 

είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Μια απώλεια ή ζημιά θεωρείται 

προβλέψιμη εάν ήταν προφανής συνέπεια της εκ μέρους μας παραβίασης ή εάν είχε προβλεφθεί από εσάς 

και εμάς κατά το χρόνο στον οποίο το Πακέτο InControl ήταν ενεργοποιημένο.  

11.3 Παρέχουμε το Πακέτο InControl μόνο για οικιακή και προσωπική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε 

το Πακέτο InControl για εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή μεταπωλητικούς σκοπούς και δεν φέρουμε καμία 

ευθύνη προς εσάς για οποιεσδήποτε επιχειρηματικές απώλειες (όπως, ενδεικτικά, απώλεια κερδών, 

απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια 

επιχειρηματικής ευκαιρίας). 

11.4 Δεν αποκλείουμε και δεν περιορίζουμε με κανένα τρόπο την ευθύνη μας για: 

(a) Θάνατο ή τραυματισμός που προκαλούνται από δική μας αμέλεια  

(b) Απάτη ή δόλια παραποίηση. 

(c) Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί βάσει της Ελληνικής 

νομοθεσίας.  

11.5 Η μέγιστη συνολική ευθύνη μας στο πλαίσιο ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και το Πακέτο InControl 

(βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αμέλειας), παραβίασης θεσμικής 

υποχρέωσης ή άλλως) θα περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σε ποσό ίσο με το ποσό που καταβλήθηκε από 

εσάς προς εμάς για το Πακέτο InControl. Αυτό δεν ισχύει για τους τύπους των απωλειών που ορίζονται στο 

άρθρο 11.4.  

12. Συμβάντα εκτός του ελέγχου μας 

12.1 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 12, ως "Συμβάν εκτός του ελέγχου μας" νοείται οποιαδήποτε 

πράξη ή συμβάν πέραν του εύλογου ελέγχου μας που επηρεάζει αρνητικά τη χρήση του Πακέτου InControl, 

όπως, ενδεικτικά, απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες εργατικές κινητοποιήσεις από τρίτους, αστική αναταραχή, 

εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή για τρομοκρατική επίθεση, πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί 

είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο, πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, 

επιδημία ή άλλες φυσικές καταστροφές, αστοχία δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών ή 

ενέργειες ή παραλείψεις οποιασδήποτε αρχής επιβολής του νόμου ή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 

12.2 Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην 

εκτέλεση, οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων που προκαλείται από 

κάποιο Συμβάν εκτός του ελέγχου μας.  
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12.3 Εάν προκύψει κάποιο Συμβάν εκτός του ελέγχου μας που επηρεάζει την απόδοση των υποχρεώσεών μας 

στο πλαίσιο των παρόντων Όρων:  

(a) Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με το άρθρο 3.4 εάν 

προκύψουν τυχόν σημαντικές αλλαγές στις υπηρεσίες InControl που λαμβάνετε. 

(b) Οι εκ μέρους μας υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους θα ανασταλούν και ο 

χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παραταθεί για τη διάρκεια του Συμβάντος 

εκτός του ελέγχου μας. Όταν το Συμβάν εκτός του ελέγχου μας επηρεάζει την απόδοση των 

Υπηρεσιών InControl προς εσάς, θα επανεκκινήσουμε τις Υπηρεσίες InControl το συντομότερο 

δυνατό μετά την ολοκλήρωση του Συμβάντος εκτός του ελέγχου μας. 

12.4 Μπορείτε να τερματίσετε τη μεταξύ μας σύμβαση εάν προκύψει κάποιο Συμβάν εκτός του ελέγχου μας και 

δεν επιθυμείτε πλέον την παροχή των Υπηρεσιών InControl από εμάς. Εάν διαθέτετε ένα Όχημα στόλου, 

πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Κάτοχο στόλου πριν από τον τερματισμό της χρήσης οποιωνδήποτε 

Υπηρεσιών InControl. 

13. Τερματισμός ή αναστολή των Υπηρεσιών InControl 

13.1 Σε περίπτωση που: 

(a) Παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους.  

(b) Είστε καταναλωτής και χρεοκοπήσετε ή 

(c) Είστε επιχειρηματικός πελάτης και η επιχείρηση, η εταιρεία ή ο οργανισμός σας εισέλθει σε 

διαδικασία εκκαθάρισης ή οριστεί εκκαθαριστής ή διαχειριστής για μερικά ή όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία σας, 

θα έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε αμέσως την εκ μέρους σας χρήση των 

Υπηρεσιών InControl (ή οποιουδήποτε μέρους αυτών) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα είστε 

υποχρεωμένοι να καταβάλετε τις εύλογες δαπάνες που θα υποστούμε ως αποτέλεσμα της εν λόγω 

παραβίασης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εύλογων δαπανών σε σχέση με την τυχόν αφαίρεση του υλικού 

που έχει τοποθετηθεί στο Όχημά σας με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών InControl).  

13.2 Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 παραπάνω σε σχέση 

με τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας InControl, ο Πάροχος υπηρεσιών δικτύου θα έχει το δικαίωμα να 

αναστείλει αμέσως τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας InControl χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα είστε 

υποχρεωμένοι να καταβάλετε τις εύλογες δαπάνες που θα προκύψουν στον Πάροχο υπηρεσιών δικτύου 

ως αποτέλεσμα της εν λόγω παραβίασης. 

13.3 Θα έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών InControl, εάν 

διακόψουμε την παροχή των Υπηρεσιών InControl στη χώρα σας ή γενικά στους πελάτες μας για 

οποιονδήποτε λόγο. 

14. Τερματισμός των Υπηρεσιών InControl από εσάς 
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14.1 Μετά την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών InControl, μπορείτε να τερματίσετε τις Υπηρεσίες InControl πριν 

από την ημερομηνία λήξης μόνο εάν: 

(a) Παραβιάσουμε ουσιαστικά τους παρόντες Όρους με οποιονδήποτε τρόπο. 

(b) Είστε καταναλωτής και εισέλθουμε σε καθεστώς εκκαθάρισης ή διοριστεί εκκαθαριστής ή 

διαχειριστής για τα περιουσιακά στοιχεία μας. 

(c) Τροποποιήσουμε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή τις Υπηρεσίες InControl ώστε να 

αποβούν υλικά επιζήμια προς εσάς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.4. 

(d) Επηρεαστούμε από ένα Συμβάν εκτός του ελέγχου μας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 12.4. 

Εάν θέλετε να τερματίσετε τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, πρέπει να μας 

ειδοποιήσετε σύμφωνα με τον άρθρο 15. Εάν διαθέτετε ένα Όχημα στόλου, πρέπει να επικοινωνήσετε με 

τον Κάτοχο στόλου πριν από τον τερματισμό της χρήσης οποιωνδήποτε Υπηρεσιών InControl. 

14.2 Εάν το Όχημα δεν είναι στην κατοχή σας ή δεν το χρησιμοποιείτε πλέον (για παράδειγμα, εάν πωλήσετε το 

Όχημα, λήξει η μίσθωσή σας ή το Όχημα χαθεί ή κλαπεί) πρέπει: 

(a) Να καταργήσετε το Όχημα από το λογαριασμό σας για τις Υπηρεσίες InControl. 

(b) Όπου είναι εφικτό, να διαγράψετε το προσωπικό σας προφίλ χρήστη και τυχόν αποθηκευμένες 

ρυθμίσεις, λειτουργίες, πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα από το Όχημα. 

(c) Όπου είναι εφικτό, να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία "απομνημόνευσης" για ορισμένες από τις 

λειτουργίες του Πακέτου InControl είναι απενεργοποιημένη ή/και έχετε αποσυνδεθεί από τις 

λειτουργίες.  

14.3 Εάν το Όχημα δεν είναι στην κατοχή σας ή δεν το χρησιμοποιείτε πλέον ενώ είναι σε ισχύ μια τρέχουσα 

συνδρομή για την υπηρεσία "Κλήση έκτακτης ανάγκης SOS", την υπηρεσία "Βελτιστοποιημένη οδική 

βοήθεια" ή/και την υπηρεσία "InControl Secure Tracker/ Secure Tracker Pro", οι εν λόγω υπηρεσίες θα 

παρέχονται στο νέο χρήστη του Οχήματος για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της τρέχουσας περιόδου 

συνδρομής, με την προϋπόθεση ότι ο νέος χρήστης θα ρυθμίσει το δικό του λογαριασμό για τις Υπηρεσίες 

InControl. Προκειμένου να έχει τη δυνατότητα χρήσης του Wi-Fi Hotspot, ο νέος χρήστης θα πρέπει να 

ολοκληρώσει τη ρύθμιση του δικού του λογαριασμού για τις Υπηρεσίες InControl και να διαθέτει ένα σχετικό 

πρόγραμμα δεδομένων. 

14.4 Κατά την ημερομηνία λήξης ή τον πρόωρο τερματισμό των Υπηρεσιών InControl: 

(a) Όλα τα δικαιώματα που σας έχουν εκχωρηθεί υπό τους παρόντες Όρους παύουν να ισχύουν. 

(b) Δεν θα μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες InControl. 
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(c) Θα πρέπει να διαγράψετε ή να καταργήσετε αμέσως την εφαρμογή InControl Remote από όλες 

τις συσκευές στις οποίες είναι εγκατεστημένη και να καταστρέψετε αμέσως όλα τα αντίγραφα της 

εφαρμογής που είναι στην κατοχή, τη φύλαξη ή τον έλεγχό σας. 

Ωστόσο, η υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να είναι ακόμα διαθέσιμη με περιορισμούς, 

όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.6. 

14.5 Μετά από την ημερομηνία λήξης ή τον πρόωρο τερματισμό του Πακέτου InControl, μπορούμε να 

διαγράψουμε όλα τα αρχεία και τα δεδομένα σας που είναι στην κατοχή ή τον έλεγχο μας και αφορούν τις 

Υπηρεσίες InControl χωρίς να φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας. 

15. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας 

15.1 Εάν είστε καταναλωτής και έχετε απορίες ή παράπονα, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο. 

15.2 Εάν είστε καταναλωτής και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, μπορείτε να παραδώσετε 

ιδιοχείρως ή να ταχυδρομήσετε μια επιστολή σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος θα 

επιβεβαιώσει την παραλαβή της με έγγραφή επικοινωνία μαζί σας. Εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί 

σας ή να σας ειδοποιήσουμε γραπτώς, αυτό θα γίνει μέσω email, ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση που έχετε δώσει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το όχημά σας.  

15.3 Εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης, λάβετε υπόψη ότι κάθε ειδοποίηση που παρέχεται από εσάς προς εμάς 

ή από εμάς προς εσάς, θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί και δρομολογηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στον 

ιστότοπό μας, 24 ώρες μετά την αποστολή ενός email ή τρεις ημέρες μετά από την ημερομηνία της 

ταχυδρομικής αποστολής τυχόν επιστολής. Ως απόδειξη της λήψης οποιασδήποτε ειδοποίησης, είναι 

επαρκής απόδειξη, στην περίπτωση επιστολής, η σωστή αναγραφή της διεύθυνσης και η σφραγίδα και 

παραλαβή στο ταχυδρομείο και, στην περίπτωση του email, ότι το email εστάλη στην καθορισμένη 

διεύθυνση email του παραλήπτη. 

16. Άλλοι σημαντικοί όροι 

16.1 Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους 

σε άλλη εταιρεία, ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν 

από τους παρόντες Όρους.  

16.2 Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τους παρόντες 

Όρους σε άλλο άτομο μόνο μετά την έγγραφη συμφωνία μας. 

16.3 Η σύμβαση για την παροχή του Πακέτου InControl είναι ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Κανένα άλλο άτομο δεν 

θα έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, με την εξαίρεση της 

επιβολής σε εσάς του άρθρου 13.2 από τον Πάροχο δικτύου. 

16.4 Τα ακόλουθα άρθρα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά την ημερομηνία λήξης ή τον πρόωρο τερματισμό 

της σύμβασης: 5, 6, 7, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 και 16 των παρόντων Όρων. 
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16.5 Κάθε ένα από τα άρθρα των παρόντων Όρων ισχύει ξεχωριστά. Σε περίπτωση που κάποιο δικαστήριο ή 

μια αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιοδήποτε από αυτά είναι παράνομο ή μη εφαρμόσιμο, τα λοιπά άρθρα 

θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 

16.6 Εάν δεν επιμείνουμε για την εκτέλεση των υποχρεώσεών σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, 

εάν δεν επικαλεστούμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας ή εάν καθυστερήσουμε κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης διαδικασίας, αυτό δεν θα σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας εναντίον 

σας και δεν θα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συμμορφωθείτε με αυτές τις υποχρεώσεις. Εάν καταγγείλουμε 

παραβίαση των παρόντων Όρων από εσάς, θα το κάνουμε μόνο εγγράφως, και αυτό δεν θα σημαίνει ότι 

παραιτούμαστε αυτόματα από κάθε μεταγενέστερη παραβίαση από εσάς.  

16.7 Εάν είστε καταναλωτής, λάβετε υπόψη ότι αυτή η μεταξύ μας σύμβαση για την εκ μέρους σας χρήση του 

Πακέτου InControl διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση 

που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους θα διέπεται από τη Ελληνική νομοθεσία. 

Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι τα δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα θα έχουν μη αποκλειστική 

δικαιοδοσία. 

16.8 Εάν είστε επιχειρηματικός πελάτης, οι παρόντες Όροι, το αντικείμενό τους και η δημιουργία τους (καθώς 

και οι μη συμβατικές διαφωνίες ή αξιώσεις) διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. 

Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν μη αποκλειστική 

δικαιοδοσία.  


