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„InControl“ paketo sąlygos 

Galioja nuo 2021 m. lapkričio 28 d.  

1. Sąvokos  

1.1 Šiose Sąlygose toliau nurodytos sąvokos turi šias reikšmes: 

(a) „Autoparkas“ reiškia grupę automobilių, kurie priklauso arba yra nuomojami įmonei ar kitai 

organizacijai, bet ne fiziniam asmeniui;   

(b) „Autoparko savininkas“ reiškia įmonę ar kitą organizaciją, kuriai priklauso, kuri nuomoja ar 

valdo Autoparką; 

(c) „Autoparkui priklausantis automobilis“ reiškia Autoparkui priklausantį Automobilį. Tai, 

pavyzdžiui, gali būti Automobilis, naudojamas pagal lizingo sutartį, arba nuomojamas Automobilis, 

kurį jums suteikia nuomos bendrovė, Automobilis, kuriuo leidžia naudotis darbdavys, arba 

Automobilis, kuriuo trumpalaikio kredito pagrindu leidžiame naudotis mes arba mūsų įgaliotieji 

atstovai; 

(d) „InControl Connectivity“ prisijungimo paslaugos“ reiškia Tinklo operatoriaus atliekamą 

duomenų, trumpųjų žinučių (SMS) ir Balso perdavimą į ir iš Automobilyje esančios aktyvintos 

Telematinės SIM kortelės, susijusios, pavyzdžiui, su „SOS Emergency Call“ skubios pagalbos 

iškvietimo paslauga,„Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos paslauga, 

„InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ paslauga arba su paslaugomis, teikiamomis per 

„InControl Remote“ arba „Remote Park Assist“ programėlę; 

(e) „InControl“ paketas“ reiškia „InControl“ paslaugas, „InControl Remote“ nuotolinę programėlę, 

„Remote Park Assist/ programėlę ir „My InControl“ svetainę; 

(f) „InControl Remote“ programėlė išmaniajam telefonui“ reiškia išmaniojo telefono programėlę, 

kurią parsisiuntėte iš Internetinės parduotuvės (apibrėžtos toliau 2.1 punkte), ir kuri leidžia jums 

naudotis „Remote Essentials“ funkcijomis ir – priklausomai nuo jūsų užsisakytų paslaugų paketo 

– „Remote Premium“ funkcijomis; 

(g) „InControl“ paslaugos“ reiškia „InControl“ paslaugas, kurias (priklausomai nuo jūsų automobilio 

modelio ir užsisakytų paslaugų paketo) sudaro: (i) paslaugos, teikiamos naudojant „InControl“ 

nuotolinę programėlę ir „My InControl“ svetainę; (ii) „SOS Emergency Call“ skubios pagalbos 

iškvietimo paslauga (įskaitant „InControl Connectivity“ prisijungimo paslaugas); (iii) „Optimised 

Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos paslauga (įskaitant „InControl Connectivity“ 

prisijungimo paslaugas) ir (iv) „InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ paslauga (įskaitant 

„InControl Connectivity“ prisijungimo paslaugas); 

(h)  „My InControl“ svetainė“ reiškia interneto svetainę, per kurią galite prisijungti prie savo 

„InControl“ paslaugų paskyros ir naudotis tam tikromis „InControl“ paslaugomis; 
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(i) „Mobilusis tinklas“ reiškia mobilųjį (-iuosius) telekomunikacijų tinklą (-us), kuriuo (kuriais) 

teikiamos „InControl“ paslaugos; 

(j) „Tinklo operatorius“ reiškia Mobiliojo tinklo operatorių, teikiantį „InControl Connectivity“ 

prisijungimo paslaugas, arba Mobiliojo tinklo operatorių, užtikrinantį galimybę jungtis prie 

belaidžio interneto „Wi-Fi Hotspot“, jei taikoma;  

(k) „Asmeninė SIM kortelė“ reiškia į Automobilio lizdą įdėtą Automobilio SIM kortelę, kuri leidžia 

perduoti duomenis į belaidžio interneto „Wi-Fi Hotspot“. Asmeninė SIM kortelė suteikiama kartu 

su Automobiliu arba ją įsigyjate ir pateikiate atskirai, priklausomai nuo jūsų Automobilio modelio 

specifikacijos ir šalies. 

(l) “Remote Park Assist” yra išmaniojo telefono programėlė, kurią atsisiuntėte iš internetinės 

parduotuvės (kaip apibrėžta toliau esančiame 2.1 punkte) ir kuri leidžia naudoti „Remote Park 

Assist“ funkcijas 

(m) „SIM kortelės“ reiškia Telematinę SIM kortelę ir Asmeninę SIM kortelę;  

(n) „Telematinė SIM kortelė“ reiškia į Automobilį įdėtą Abonento identifikavimo modulio kortelę, kuri 

suteikia galimybę naudotis „InControl Connectivity“ prisijungimo paslaugomis;  

(o) „Naudotojas“ reiškia bet kokį asmenį, kuris naudojasi „InControl“ paketu (ar bet kuria jo dalimi), 

įskaitant bet kurį laikiną Automobilio naudotoją; 

(p) „Automobilis“ reiškia automobilį, su kuriuo susjęs esamas galiojantis užsisakytų „InControl“ 

paslaugų paketas; 

(q) „Balsas“ reiškia jūsų balso skambučių per Telematinę SIM kortelę ryšį, skambinant skubios 

pagalbos tarnyboms ir (arba) pagalbos kelyje tarnyboms, ir (arba) mūsų kitų paslaugų, apie kurias 

retkarčiais jus informuojame, teikėjams, arba balso skambučius, kuriuos gauna Telematinė SIM 

kortelė iš skubios pagalbos tarnybų ir (arba) tokių paslaugų teikėjų; 

(r) Mes / mus / mūsų reiškia bendrovę „Jaguar Land Rover Limited“ (įmonės kodas 1672070), kurios 

registruotos buveinės adresas Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF; 

(s) Jūs / jūsų reiškia asmenį, kuris, kaip pagrindinis naudotojas, yra atsakingas už Automobilį.  

Pavyzdžiui, tai gali būti asmuo, kuris asmeniniais tikslais įsigyja ir valdo Automobilį; fizinis asmuo, 

kuris nuomojasi Automobilį pagal nuomos sutartį, įgaliotas asmuo, naudojantis darbdavio 

Automobilį, fizinis asmuo, kuriam nuomojamą Automobilį suteikia nuomos bendrovė, arba fizinis 

asmuo, kuriam Automobilį trumpalaikio kredito pagrindu suteikiame mes arba mūsų įgaliotieji 

atstovai.  

1.2 Jeigu šiose Sąlygose naudojame sąvokas „raštu“ arba „rašytinis“, jos – jei nenurodome kitaip – taip pat 

apima elektroninius laiškus. 
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1.3. Šios sąlygos netaikomos belaidžio interneto „Wi-Fi Hotspot“ automobiliuose, kuriuose yra „InControl Touch 

Pro“ ar PIVI informacinės ir pramoginės sistemos.  Šiuo atveju žr. „InControl Touch Pro“ ir PIVI funkcijų 

sąlygas. 

2. SVARBU: PRIEŠ AKTYVINDAMI IR NAUDODAMI „INCONTROL“ PAKETĄ ATIDŽIAI PERSKAITYTI 

ŠIAS SĄLYGAS IR ĮSITIKINKITE, KAD JAS SUPRATOTE. PRAŠOME ATKREIPTI YPATINGĄ DĖMESI 

Į NAUDOJIMO SĄLYGAS, PATEIKTAS 6 IR 8 PUNKTUOSE, IR MŪSŲ ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO 

NUOSTATAS, PATEIKTAS 10 IR 11 PUNKTUOSE. 

2.1 Jūsų sutikimas su šiomis sąlygomis („Sąlygos“) yra laikomas teisine sutartimi tarp jūsų ir mūsų. Jums ir 

kitiems Naudotojams suteikiame teisę naudotis „InControl“ paketu pagal šias Sąlygas ir atsižvelgiant į 

taisykles bei principus, kuriuos taiko atitinkamas mobiliojo telefono programėlės operatorius, iš kurio 

žiniatinklio („Internetinė parduotuvė“) parsisiunčiate „InControl Remote“ nuotolinę programėlę arba 

„Remote Park Assist“ programėlę. Jeigu „InControl“ nuotolinė programėlė arba „Remote Park Assist“ 

programėlė apima atvirojo teksto programinę įrangą, atvirojo teksto programinės įrangos licencijos sąlygos 

gali būti viršesnės už kai kurias iš šių Sąlygų.  

Be to, jei „InControl“ nuotolinėje programėlėje naudojatės navigacinės sistemos funkcijomis, tam taikoma 

trečiosios šalies paslaugų teikėjo sąlygos ir privatumo politika.  Su jomis susipažinti galite čia:   

• https://legal.here.com/privacy 

• https://legal.here.com/terms 

2.2 Autoparkui priklausantys Automobiliai 

Šios Sąlygos taikomos ir tada, kai esate Automobilių parkui priklausančio Automobilio su įdiegta „InControl“ 

naudotojas.  Naudodamiesi „InControl“ paslaugomis (įskaitant Automobilių parkui priklausančio Automobilio 

su aktyvintomis „InControl“ paslaugomis vairavimą), sutinkate laikytis šių Sąlygų ir mūsų Privatumo 

politikos, net jei nesate asmeniškai įsigiję ar išsinuomoję Automobilio arba užsakę „InControl“ paslaugų.   

Informuojame, kad Automobilių parko savininkas gali taikyti sąlygas, politikas ar procedūras, kurios gali 

turėti įtakos „InControl“ paslaugų, įdiegtų Automobilių parkui priklausančiame Automobilyje, 

naudojimui.  Jūs turite pats pasiteirauti Autoparko savininko apie „InControl“ paslaugų naudojimą jūsų 

Autoparkui priklausančiame Automobilyje.  

2.3 JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NESUTINKATE, NEGALĖSITE AKTYVINTI SAVO „INCONTROL“ PAKETO 

IR NELEISIME JUMS JUO NAUDOTIS.  

2.4 turite atsispausdinti vieną šių Sąlygų egzempliorių, kad galėtumėte juo naudotis. Šių Sąlygų dabartinės 

versijos kopiją galite rasti „My InControl“ svetainėje. 

3. Šių Sąlygų ir „InControl“ paketo pakeitimai 

3.1 Galime bet kada pakeisti šias Sąlygas, informuodami jus apie tai elektroniniu paštu ir pateikdami išsamią 

informaciją apie pakeitimą detales, arba pranešdami jums apie pakeitimą, kai kitą kartą paleisite „InControl“ 

https://legal.here.com/privacy
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nuotolinę programėlę arba apsilankysite „My InControl“ svetainėje. Naujos sąlygos gali būti rodomos 

ekrane, o jums reikės jas perskaityti ir su jomis sutikti, kad galėtumėte toliau naudotis „InControl“ paketu. 

3.2 Retkarčiais galime išleisti „InControl“ nuotolinės programėlės arba „Remote Park Assist“ naujinius ir per 

Internetinę parduotuvę ir į jūsų įrenginį, į kurį parsisiuntėte programėlę, atsiųsti pranešimą. Priklausomai 

nuo naujinio, galite neturėti galimybės naudotis „InControl“ nuotoline programėle arba „Remote Park Assist“ 

programėle, kol parsisiųsite naujausią „InControl“ nuotolinės programėlės arba „Remote Park Assist“ 

programėlės versiją ir sutiksite su naujomis jos sąlygomis. 

3.3 „InControl“ paslaugų pakeitimus galime daryti esant šioms aplinkybėms: 

(a) kai pakeitimą padarė mūsų paslaugų teikėjai ir (arba) 

(b) kai buvo pakeistas reglamentavimas ar teisės aktai, dėl kurių turime atlikti „InControl“ paslaugų 

pakeitimus, ir (arba) 

(c) su tikslu pakeisti funkcines galimybes ir pagerinti „InControl“ paslaugas.  

3.4 Pagrįstai stengsimės informuoti jus apie tokius pakeitimus, nuo kurių reikšmingai priklauso jūsų 

naudojamos „InControl“ paslaugos. 

3.5 Jei esate vartotojas, galite nutraukti naudojimąsi „InControl“ paslaugomis, jei bet kokie šių Sąlygų arba 

„InControl“ paketo pakeitimai turi jums esminių nepageidaujamų pasekmių. Tokiomis aplinkybėmis, jei 

esate pirmas Automobilio savininkas, privalote informuoti įgaliotąjį atstovą, iš kurio įsigijote ar išsinuomojote 

Automobilį, ir jis grąžins jums visus pinigus, iš anksto sumokėtus už „InControl“ paslaugas, kuriomis 

nepasinaudojote. Jei turite Autoparkui priklausantį automobilį, tuomet prieš nutraukdami „InControl“ 

paslaugas, privalote tai suderinti su Autoparko savininku. 

4. Laikotarpis, per kurį suteiksime „InControl“ paslaugas 

4.1 Kai susikursite „InControl“ paslaugų paskyrą, išsiųsime patvirtinimą jūsų elektroninio pašto adresu, 

informuodami apie „InControl“ paslaugų naudojimo pradžią. Akreipiame dėmesį į tai, kad „SOS Emergency 

Call“ skubios pagalbos iškvietimo paslauga bus aktyvinta iki jūsų „InControl“ paslaugų paskyros sukūrimo, 

tačiau ji veiks su atitinkamais apribojimais, nesusiejant su konkrečiu asmeniu. 

4.2 „InControl“ paslaugų teikimas bus nutrauktas tą dieną, kai baigsis jūsų esamo užsisakyto paslaugų paketo 

galiojimo terminas („Termino pabaigos data“), išskyrus atvejus, kai nutariate jį pratęsti (kaip nurodyta 4.3 

punkte) laikotarpiui po Termino pabaigos datos, arba „InControl“ paketo galiojimas yra mūsų arba jūsų 

nutraukiamas prieš terminą pagal 13 arba 14 punktus. „SOS Emergency Call“ skubios pagalbos iškvietimo 

paslaugos, „Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos paslaugos ir „InControl Secure 

Tracker / Secure Tracker Pro“ paslaugos atveju, Termino pabaigos data yra nurodyta „My InControl“ 

svetainėje. Tačiau ir toliau bus teikiama ribota skubios pagalbos iškvietimo paslauga (žr. toliau 4.6 punktą). 

4.3 Informacija apie tai, kaip atnaujinti „InControl“ paslaugas bus pateikta „My InControl/ svetainėje, per 

„InControl Remote“ nuotolinę programėlę arba elektroniniu paštu. Jei turite Automobilių parkui priklausantį 
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Automobilį, prieš pratęsdami bet kokias „InControl“ paslaugas, turite tai suderinti su Automobilių parko 

savininku.  

4.4 Atkreipiame dėmesį, kad jei pašalinsite Automobilį iš „InControl“ paslaugų paskyros, jūsų prieiga prie „SOS 

Emergency Call“ skubios pagalbos iškvietimo paslaugos, „Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos 

pagalbos paslaugos ir „nControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ paslaugos ir šių paslaugų teikimas 

bus nutrauktas automatiškai.  

4.5. JEI AUTOMOBILIS JUMS NEBEPRIKLAUSO ARBA JUO NEBESINAUDOJATE (PAVYZDŽIUI, JEI 

PARDUODATE AUTOMOBILĮ, NUTRAUKIAMA NUOMOS SUTARTIS, AUTOMOBILIS PRARASTAS 

ARBA PAVOGTAS IR NEGRĄŽINTAS), PRIVALOTE PAŠALINTI SAVO AUTOMOBILĮ IŠ „INCONTROL“ 

PASLAUGŲ PASKYROS. Tai galima padaryti „My InControl“ svetainėje. Jei nepašalinate Automobilio iš 

paskyros, jums ir toliau taikoma atsakomybė už visus mokesčius (jei tokių bus), priskaičiuotus už bet kokias 

Automobilio atžvilgiu suteiktas „InControl“ paslaugas. Prieš parduodami ar perduodami savo Automobilį, 

turite patys įrangos leidžiama apimtimi pašalinti visus duomenis bei turinį (įskaitant bet kokią asmeninio 

pobūdžio informaciją) (jei tokie yra), jei tokie duomenys bei turinys yra saugomi Automobilyje arba 

„InControl“ pakete. Jei kokios nors „InControl“ paslaugos arba funkcijos išlieka aktyvintos perleidžiant 

Automobilį, privalote informuoti apie tai naująjį naudotoją, taip pat privalote pranešti jam apie tai, kad tokios 

paslaugos ir funkcijos yra susijusios su duomenų rinkimu, naudojimu ir perdavimu, kaip nurodyta šiose 

Sąlygose ir mūsų Privatumo politikoje. 

4.6. Ribota skubios pagalbos iškvietimo paslauga pasibaigus užsisakyto paslaugų paketo galiojimo 

terminui 

Jei neatnaujinsite „SOS Emergency Call“ skubios pagalbos iškvietimo paslaugos kaip „InControl Protect“ 

ar „Remote“ užsisakyto paslaugų paketo dalies, ribota skubios pagalbos iškvietimo paslauga liks aktyvi iš 

viso 10 metų nuo pradinio gamintojo suteikto Automobilio garantinio laikotarpio pradžios. Jūsų automobilio 

ir pagalbos tarnybų, ir (arba) „Jaguar Land Rover“ ryšys išliks ir bus aktyvintas skubios pagalbos poreikio 

atveju. Tiksliau, jei transporto priemonės jutikliai nustato, kad įvyko avarinis įvykis, įskaitant signalą, pvz., 

gautą išsiskleidus transporto priemonės oro pagalvėms, Automobilis gali automatiškai inicijuoti pagalbos 

tarnybų iškvietimą arba galite rankiniu būdu inicijuoti balso skambutį avarinei tarnybai, paspausdami 

skubios pagalbos iškvietimo mygtuką, esantį pulte virš galvos.  

Jūsų asmeninė kontaktinė informacija liks prieinama skubios pagalbos tarnyboms, jei jūsų Automobilis bus 

susietas su jūsų „InControl“ paskyra. Jei norite pašalinti Automobilį iš savo „InControl“ paskyros, tai galite 

padaryti „My InControl“ svetainėje.  Pašalinus Automobilį iš „InControl“ paskyros, pagalbos tarnybos ir 

(arba) „Jaguar Land Rover“ negalės pasiekti jūsų asmeninės kontaktinės informacijos (vardo, adreso ir 

išmaniojo telefono numerio). Tai reiškia, kad jos galės su jumis susisiekti arba jus rasti per jūsų Automobilį 

tik skubios pagalbos iškvietimo atveju. Jūsų asmeninė informacija ir toliau bus naudojama siejant ją su 

ribotos skubios pagalbos iškvietimo paslauga, kaip nustatyta „InControl“ paketo privatumo politikoje, ir šios 

sąlygos bus toliau taikomos. 
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5. Jūsų asmeninė informacija 

5.1 Mes naudosime asmens duomenis vadovaudamiesi „InControl” Privatumo politika, kuri skelbiama 

adresuhttps://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/LTU ar 

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

5.2 Kad galėtume suteikti jums „InControl“ paslaugas, mums ir mūsų paslaugų teikėjams būtina turėti duomenis 

apie jūsų Automobilio buvimo vietą, kuriuos siunčia jūsų Automobilis. Visada turėsime duomenis apie 

paskutinę Automobilio buvimo vietą (ir šios funkcijos negalite išjungti savo nuožiūra), tačiau bet kada galite 

išjungti „InControl“ paslaugų dalį sudarančią maršruto sekimo funkciją („Maršruto sekimas“) per „My 

InControl“ svetainę ir „InControl“ nuotolinę programėlę; tada bet kokios „Informacijos apie maršrutą“ (kaip 

nurodyta Privatumo politikoje) perdavimas iš Automobilio bus nutrauktas (išskyrus paskutinę Automobilio 

buvimo vietą). Tačiau jeigu aktyvinama „SOS Emergency Call“, „Optimised Roadside Assistance“ arba 

„IInControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ paslauga, realiojo laiko Automobilio buvimo vietos 

duomenys siunčiami atitinkamam paslaugų teikėjui ir (arba) pagalbos tarnyboms (kaip tinkama) net tada, 

jeigu išjungėte Kelionės funkciją. Atkreipiame dėmesį, kad „InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ 

ir „SOS Emergency Call“ funkcijos automatiškai aktyvinamos, įvykus atitinkamam įvykiui, pavyzdžiui, jeigu 

jūsų Automobilis tempiamas išjungus degimą arba juda taip, kad aktyvinama „InControl Secure Tracker / 

Secure Tracker Pro“ paslauga, arba išsiskleidė jūsų transporto priemonės oro pagalvės. Visa informacija 

apie tokius įvykius pateikiama Automobilio vadove. Net jeigu neaktyvavote savo „InControl Services“ 

paskyros, transporto priemonė gali automatiškai inicijuoti skambutį per ribotą skubios pagalbos 

iškvietos funkciją, kad galėtumėte susisiekti su pagalbos tarnybomis. Jūs taip pat galite inicijuoti 

skambutį pagalbos tarnyboms rankiniu būdu, pasinaudoję ribota skubios pagalbos iškvietos 

funkcija. Tokio skambučio metu mums ir (arba) pagalbos tarnyboms gali būti perduoda jūsų 

informacija, įskaitant transporto priemonės buvimo vietą, laiką ir transporto priemonės 

identifikatorių; Pripažindami šias Sąlygas sutinkate su atitinkamu buvimo vietos duomenų naudojimu. 

Turite teisę atšaukti savo sutikimą sieti Automobilio buvimo vietos duomenis su asmens duomenimis, 

kuriuos renkame bet kada, susisiekdami su įgaliotuoju pardavėju, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu 

atveju nebegausite „InControl“ paslaugų. 

6. Jūsų naudojimasis „InControl“ paketu 

6.1 Jūs privalote: 

(a) nedelsdami susikurti „InControl“ paslaugų paskyrą pagal rekomendacijas, pateiktas „InControl“ 

naudotojo instrukcijoje. „InControl“ paslaugos bus aktyvintos tik tada, kai bus užbaigtas visas 

paskyros kūrimo procesas; 

(b) protingai naudotis „InControl“ paslaugomis ir išimtinai tik pagal jų paskirtį (pavyzdžiui, „SOS 

Emergency Call“ skubios pagalbos iškvietimo paslauga gali būti naudojama tik esant realiai 

avarinei situacijai, „Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos paslauga gali būti 

naudojama tik iškilus realiai būtinybei gauti techninę pagalbą kelyje, o „InControl Secure Tracker 

/ Secure Tracker Pro“ paslauga taikoma tik tuomet, kai įvyksta faktinė jūsų Automobilio vagystė ir 

(arba) įtariama vagystė); 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/LTU
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/LTU
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(c) naudodamiesi „InControl“ paslaugomis laikytis visų galiojančių kelių eismo taisyklų ir saugaus 

vairavimo reikalavimų (įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, mobiliųjų telefonų naudojimo 

transporto priemonėse taisykles); 

(d) užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija, esanti „InControl“ paslaugų paskyroje, būtų tiksli, išsami 

bei atnaujinta, ir kuo greičiau informuoti mus apie bet kokius tokios informacijos pasikeitimus per 

„My InControl“ svetainę; 

(e) saugoti savo „InControl“ paslaugų naudotojo vardo, slaptažodžio ir PIN kodų konfidencialumą. 

Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio arba PIN kodų. Nei mes, nei mūsų paslaugų teikėjai 

nėra įpareigoti teirautis apie bet kokio jūsų Automobilį naudojančio asmens įgaliojimus, slaptažodį 

ar PIN kodus. Esate atsakingas už visų asmenų, naudojančių jūsų identifikacinius duomenis, 

veiksmus, susijusius su „InContol“ paslaugomis, ir, nesant mūsų kaltės, neatsakome už jokį 

nesankcionuotą pasinaudojimą „InControl“ paslaugomis; 

(f) užtikrinti, kad visi Naudotojai naudotų „InControl“ paketą pagal šias Sąlygas, taip pat, kad būtų 

susipažinę su šiomis Sąlygomis bei Privatumo politika (įskaitant tai, kaip renkame ir naudojame 

duomenis, gautus iš Automobilio); 

(g) būtų atsakingi už Automobilio draudimą. „InControl“ paslaugos jokiu būdu nelaikomos draudimo 

paslaugomis; 

(h) įsitikinti, kad, atliekant jūsų Automobilio techninę priežiūrą, yra įjungtas „Techninės priežiūros 

režimas“, o transportuojant jūsų Automobilį – yra įjungtas „Transportavimo režimas“, tokiu būdu 

užtikrinant, kad neįsijungtų įspėjimo signalas apie vagystę. Tai galima padaryti per „InControl“ 

nuotolinę programėlę arba apsilankius „My InControl“ svetainėje; 

(i) įsitikinti, kad jūsų Automobilyje yra įjungtas režimas „Pastatymo pagalbininkas“ (angl. Valet 

Mode), kai paliekate Automobilį asmenims, kuriems nenorite suteikti prieigos prie Automobilio 

„Wi-Fi Hotspot“;  

(j) būti atsakingas už naudojimąsi parinktimi „atsiminti mane“ (angl. remember me), kuri taikoma tam 

tikrose „InControl“ paketo funkcijose. Ši funkcija leidžia automatiškai prisijungti prie Automobilio, 

kad būtų patogiau naudotis kitomis funkcijomis. Nepamirškite, kad jeigu ši funkcija yra įjungta, bet 

kuris kitas asmuo, kuris naudojasi šiuo Automobiliu, galės prieiti prie jūsų išsaugotų nustatymų, 

funkcijų ir Automobilyje esančių asmens duomenų, taip pat vietoj jūsų galės Automobilyje 

naudotis „InControl“ paslaugomis. Jei nenorite suteikti prieigos kitiems Naudotojams, turite 

funkciją „atsiminti mane“ išjungti; 

(k) taikyti „InControl Connectivity“ prisijungimo paslaugas tik norint pasinaudoti ir prisijungti prie 

„InControl“ paslaugų; 

(l) kuo greičiau informuoti mus arba mūsų įgaliotąjį pardavėją, jei sužinote apie saugumo pažeidimą 

arba nesankcionuotą pasinaudojimą „InControl“ paslaugomis; 
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(m) atsakote už tai, kad būtų sumokėti visi Tinklo operatoriaus nustatyti mokesčiai ir tarifų plano 

mokesčiai, susiję su jūsų Asmenine SIM kortele ir „Wi-Fi Hotspot“ (taikomi po bet kokio pradinio 

nemokamo išbandymo laikotarpio arba susiję su tarifų planu, jei taikoma). Tai apima bet kokius 

Tinklo operatoriaus nustatytus mokesčius už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas. 

Atkreipiame dėmesį, kad nedidelė dalis „InControl Connectivity“ prisijungimo paslaugų duomenų 

bus siunčiami per jūsų Asmeninę SIM kortelę, kai bus aktyvintos parinktys „Mobilieji duomenys“ 

(angl. Mobile Data) ir (arba) „Wi-Fi Hotspot“; 

(n) susipažinti su ir laikytis visų Autoparko savininko nustatytų reikalavimų, taikomų jums naudojantis 

„InControl“ paslaugomis Autoparkui priklausančiame automobilyje. 

6.2 Kai kuriose šalyse gali būti uždrausta naudotis tam tikromis „InControl“ paslaugomis arba naudojimasis 

jomis gali būti ribojimas (pavyzdžiui, nuotolinio variklio užvedimo funkcija). Privalote susipažinti su visais 

vietos teisės aktais kiekvienoje šalyje, kurioje ketinate naudotis ar naudojatės „InControl“ paslaugomis, ir 

jų laikytis. 

6.3 Jūs neturite teisės: 

(a) kopijuoti „InControl“ nuotolinės programėlės arba „Remote Park Assist“ programėlės funkcijų, 

išskyrus atvejus, kai toks kopijavimas yra susijęs su įprastu „InControl“ nuotolinės programėlės 

arba „Remote Park Assist“ programėlės naudojimu, arba kai tai būtina, norint pasidaryti atsarginių 

kopijų arba užtikrinti operacijų saugumą; 

(b) nuomotis, išnuomoti, perduoti sublicencijos pagrindu, skolinti, versti, sujungti, adaptuoti, keisti 

arba modifikuoti „InControl“ nuotolinę programėlę, „Remote Park Assist“ programėlę arba „My 

InControl“ svetainę; 

(c) keisti arba modifikuoti visą „InControl“ nuotolinę programėlę, „Remote Park Assist“ programėlę 

arba „ My InControl“ svetainę ar bet kurią jų dalį, arba leisti „InControl“ nuotolinę programėlę, 

„Remote Park Assist“ programėlę arba „My InControl“ svetainę ar bet kurią jų dalį sujungti arba 

įtraukti į bet kokias kitas programas; 

(d) išmontuoti, dekompiliuoti, išardyti dalimis arba kurti išvestinius produktus „InControl“ nuotolinės 

programėlės, „Remote Park Assist“ programėlės arba „My InControl“ svetainės ar jų dalių 

pagrindu, arba stengtis tai daryti, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai (pagal 1988 m. Autorių teisių, 

dizaino ir patentų įstatymo 296A straipsnį) negali būti draudžiami, nes yra būtini, siekiant užtikrinti 

funkcinį „InControl“ nuotolinės programėlės, „Remote Park Assist“ programėlės arba „My 

InControl“ svetainės suderinamumą su kita programine įranga, taip pat su sąlyga, kad informacija, 

gauta jums atliekant minėtus veiksmus, 

(i) bus naudojama tik siekiant užtikrinti „InControl“ nuotolinės programėlės, „Remote Park 

Assist“ programėlės arba „My InControl“ svetainės suderinamumą su kita programine 

įranga; 

(ii) informacijos nebūtina atskleisti trečiajai šaliai be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo ir 
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(iii) ji nebus naudojama su tikslu sukurti programinę įrangą, kuri yra iš esmės panaši į 

„InControl“ nuotolinę programėlę, „Remote Park Assist“ programėlę arba „My InControl“ 

svetainę.  

(e) naudoti „InControl“ paketą arba leisti juo naudotis kitiems neteisėtu būdu, neteisėtu tikslu arba šių 

Sąlygų neatitinkančiu būdu, taip pat veikti nesąžiningai arba piktybiškai, pavyzdžiui įsilaužti į arba 

pritaikyti kenkimo programos kodą, įskaitant virusus, arba kenksmingus duomenis „InControl“ 

nuotolinėje programėlėje, „Remote Park Assist“ programėlėje arba „My InControl“ svetainėje ar 

bet kurioje operacinėje sistemoje; 

(f) pažeisti mūsų ar bet kurios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises naudojantis 

„InControl“ paketu (kai naudotis negalima pagal šias Sąlygas);  

(g) naudoti „InControl Connectivity“ prisijungimo paslaugas tokiu būdu, kuris sukeltų mūsų arba 

Tinklo operatoriaus sistemų ar saugumo programų gedimą, jas išjungtų, pernelyg apkrautų, 

pablogintų veikimą ar leistų joms nukrypti nuo normų, arba kuris sukurtų kliūtis kitiems Tinklo 

operatoriaus naudotojams; 

(h) naudoti „InControl“ paslaugas ar programinę įrangą internetinių pokalbių tikslais, taip pat siekiant 

tiesioginiu būdu keistis rinkmenomis (P2P), perduoti „BitTorrent“ failus arba naudotis įgaliotojo 

serverio tinklu; siųsti brukalus, adresato neturinčius elektroninius laiškus ar komercinius 

pranešimus arba palaikyti bet kokio pobūdžio elektroninio pašto serverius; 

(i) išrinkti dalimis, dekompiliuoti, išmontuoti ar kitaip stengtis išgauti SIM kortelių ar jų pagrindu 

veikiančios programinės įrangos programinį arba objektinį kodą; 

(j) perparduoti arba naudoti „InControl“ paketą, siekiant teikti paslaugas trečiosioms šalims, išskyrus 

keleivius, kurie yra Automobilyje tuo metu, kai naudojamas „InControl“ paketas; 

(k) naudoti Telematinę SIM kortelę kitais tikslais nei siekiant gauti „InControl Connectivity“ 

prisijungimo paslaugas ir ne mūsų nurodytais leidžiamais tikslais;  

(l) leisti naudoti SIM korteles tokiu būdu, kuris keltų pavojų Mobiliojo tinklo veikimui ar kokybei, 

pablogintų jo veikimą ar sukeltų trikdžius, arba pažeistų bet kokio telekomunikacijų ar IT tinklo 

arba sistemos vientisumą ar saugumą;  

(m) kitaip naudoti ar kopijuoti SIM korteles, išskyrus atvejus, kai tai yra aiškiai leidžiama pagal šias 

Sąlygas; 

(n) naudoti „InControl Connectivity“ prisijungimo paslaugas perduodant balsą (įskaitant Balso 

perdavimo internetu protokolą tikslu, prieštaraujančiu tikslams, nurodytiems sąvokos „Balsas“ 

apibrėžime, jei su mumis nėra aiškiai susitarta kitaip, arba 

(o) naudoti „InControl“ paslaugas, siekiant suteikti bet kokią paslaugą, kuri apima prieigą prie viešojo 

IP ar interneto adreso per tarpinį tinklų sietuvą (angl. proxy gateway) ar kitas priemones. 
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6.4 Naudodamiesi „InControl“ paketu visada atsakote už savo ir savo keleivių saugumą, taip pat už savo 

Automobilio ir asmeninių daiktų saugumą. „InControl“ paslaugomis, ypač „InControl“ nuotoline programėle 

ir „Remote Park Assist“ programėle, turite naudotis tik tuomet, kai tai saugu. Mes nesame atsakingi, jei dėl 

minėtų reikalavimų nesilaikymo mirė, buvo sužalotas ar materialiai nukentėjo koks nors asmuo.  

6.5 Naudodamiesi „InControl“ paketu pripažįstate ir sutinkate, kad perduodant duomenis internetu neįmanoma 

užtikrinti visiško privatumo ar saugumo. Atsižvelgdami į saugumo priemones, kurias taikome mes ir mūsų 

paslaugų teikėjai, negalime garantuoti, kad informacija, perduodama internetu naudojant „InControl“ 

paslaugas, negali patekti kitiems asmenims ar negali būti jų perimta. 

6.6 Jei Automobilis yra jums suteikiamas su jau įdėta Asmenine SIM kortele ir nusprendžiate šią kortelę pakeisti 

kita Asmenine SIM kortele, atsakote už tai, kad būtų sumokėti visi Tinklo operatoriaus nustatyti mokesčiai 

ir sumos pagal tarifinius planus už paslaugas ir duomenų perdavimą, vykdomą per tokią kitą Asmeninę SIM 

kortelę. Jei turite Autoparkui priklausantį Automobilį, prieš pakeisdami Asmeninę SIM kortelę, turite tai 

suderinti su Autoparko savininku. 

7. Intelektinės nuosavybės teisės 

7.1 Pripažįstate, kad visos intelektinės nuosavybės teisės ir licencijos, susijusios su „InControl nuotoline 

programėle, „Remote Park Assist“ programėle ir „My InControl“ svetaine visame pasaulyje priklauso mums, 

taip pat kad jums suteikiama teisė naudotis (o ne įsigyti) „InControl“ nuotoline programėle ir „Remote Park 

Assist“ programėle ir kad neturite jokių teisių į „InControl“ nuotolinę programėlę ir „Remote Park Assist“ 

programėlę, išskyrus teises, kurios jums suteiktos pagal šias Sąlygas.  

7.2 Kai kurie programinės įrangos komponentai, naudojami „InControl“ nuotolinėje programėlėje, „Remote Park 

Assist“ programėlėje ir „My InControl“ svetainėje, yra atvirojo teksto programinė įranga, o su jais susijusios 

intelektinės nuosavybės teisės priklauso trečiosioms šalims. Išskyrus tokių atvirojo kodo programinės 

įrangos komponentų atvejus, jūs pripažįstate, kad neturite teisės jungtis prie jokios „InControl“ paketo dalies 

pirminio kodo forma. 

8. Galimybė naudotis „InControl“ paslaugomis 

8.1 Tam, kad galėtumėte naudotis „InControl“ paslaugomis, jūsų Automobilyje turi būti įrengtas telematikos 

įrenginys, galintis priimti Visuotinės navigacinės palydovinės sistemos (GNSS) signalus ir naudojantis 

belaidžio ryšio tinklus palaikyti ryšiams su mūsų paslaugų teikėjais.  

8.2 Atsižvelgiant į 8.5, 8.6 ir 8.7 punktus: 

(a) „InControl“ nuotolinė programėlė telefonui gali būti naudojama daugelyje šalių, jei jūsų įrenginyje 

yra įjungta tarptinklinio ryšio funkcija arba jūs esate prisijungęs prie belaidžio interneto („Wi-Fi“); 

(b) „SOS Emergency Call“ skubios pagalbos iškvietimo paslauga bus galima šalyje, kuriai pritaikyta 

automobilio specifikacija, taip pat šalyse, kuriose veikia skubios pagalbos telefono numeris 112. 

Pastaba: šalyse, kuriose veikia skubios pagalbos telefono numeris 112, iškvietimai bus priimami 

tik balso skambučiu ir informacija apie buvimo vietą nebus išsiunčiama.   
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(c) „Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos paslauga bus galima šalyje, kuriai 

pritaikyta automobilio specifikacija, taip pat bet kurioje kitoje šalyje, kurioje galioja jūsų „Roadside 

Assistance“ paslauga. 

(d) „InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ paslauga bus galima šalyje, kuriai pritaikyta 

automobilio specifikacija, taip pat visoje Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Jungtinėje 

Karalystėje.  

„InControl“ paslaugos, teikiamos jūsų Automobiliui ir (arba) įrenginiui, yra pritaikytos veikti automobilio 

gamybos specifikacijoje nurodytoje šalyje. Kai kurios „InControl“ paslaugos gali veikti už šios šalies ribų, 

tačiau tai nėra garantuojama, jei nenurodyta kitaip.  

8.3 Jei įsigijote „InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ paslaugą:  

(a) kai naudojatės tokia paslauga, Automobilio vagystės atveju privalote nedelsdami pranešti apie 

įvykį policijai ir gauti nusikaltimo registravimo numerį; 

(b) pripažįstate, kad tokia paslauga yra teikiama, siekiant padėti jums atsekti jūsų Automobilio buvimo 

vietą, tačiau jos tikslas nėra faktinis jūsų Automobilio grąžinimas. Todėl nesame atsakingi už žalą, 

kuri jūsų Automobiliui padaroma jį sulaikant ar grąžinant į konkrečią vietą; 

(c) mes negalime garantuoti, kad tokia paslauga užtikrins jūsų Automobilio suradimą, be to, mes 

nebūsime atsakingi už pavogtų automobilių paieškos paslaugų teikėjo arba policijos veiksmus ar 

neveikimą;  

(d) pripažįstate, jog tai, kad įsigijote tokią paslaugą, neįpareigoja policijos imtis operatyvesnių 

veiksmų, nei veiksmai, kurių įprastai policija imasi santykiuose su visuomene, ir 

(e) jūs negalėsite gauti informacijos apie jūsų Automobilio buvimo vietą iš pavogtų automobilių 

paieškos paslaugų teikėjo. 

8.4 Jūs galite pasirinkti „Aptarnavimo režimo“ ar „Transportavimo režimo“ aktyvavimo laikotarpį. Pasibaigus 

tokiam laikotarpiui šios funkcijos bus automatiškai išjungtos. Jei jūsų Automobilio techninis aptarnavimas  

arba transportavimas trunka ilgiau, jums reikės pakartotinai aktyvuoti šią funkciją. 

8.5 Jei „InControl“ paslauga pasinaudojama atliekant avarinį iškvietimą „SOS Emergency Call“, tuomet 

„Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos paslauga bus negalima.  

8.6 Jei esate įsigijęs „Wi-Fi Hotspot“ arba naudojatės „Wi-Fi Hotspot“ pradiniu nemokamo išbandymo 

laikotarpiu, turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad 

(a) „Wi-Fi“ ryšys ne visada bus prieinamas, jo prieinamumas priklausys nuo savo pasirinkto Mobiliojo 

tinklo operatoriaus mobiliojo signalo lygio; 
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(b) „Wi-Fi“ ryšys nebus galimas tuo metu, kai bus naudojamasi „SOS Emergency Call“ skubios 

pagalbos iškvietimo paslauga, „Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos paslauga 

arba „InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ paslauga. Be to, „Wi-Fi“ ryšys bus 

neprieinamas trisdešimt minučių po „SOS Emergency Call“ skubios pagalbos iškvietimo ir 

skambučio dėl „Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos, arba tol, kol mūsų 

pavogtų automobilių paieškos paslaugų teikėjai neužbaigs aktyvinto „InControl Secure Tracker / 

Secure Tracker Pro“ atvejo; 

Po pradinio nemokamo išbandymo laikotarpio (jei taikoma) arba pasibaigus „Wi-Fi Hotspot“ tarifų plano 

galiojimo laikotarpiui (jei taikoma), turėsite įsigyti tarifų planą iš savo pasirinkto Mobiliojo tinklo operatoriaus, 

kad galėtumėte toliau naudotis „Wi-Fi Hotspot“. 

8.7 „InControl“ paslaugos jums bus teikiamos kompetentingai bei rūpestingai ir mes dėsime visas pagrįstas 

pastangas, kad „InControl“ paslaugos jums būtų prieinamos visą parą, septynias dienas per savaitę, tačiau 

pripažįstate, kad: 

(a) negalime garantuoti, kad „InControl“ paslaugos (ar bet kurios jų funkcijos) arba „My InControl“ 

svetainė neturės klaidų ir veiks be trikdžių. Bet kurios iš „InControl“ paslaugų prieinamumas ir 

kokybė priklausys nuo tinklo aprėpties bei kitų su jūsų Automobiliu susijusių veiksnių. Pavyzdžiui, 

„InControl“ paslaugos gali nebūti prieinamos kai kuriose vietose (pvz., atokiose vietovėse arba 

uždarose zonose), taip pat prieinamumui įtaką gali daryti kliūtys, tokios kaip kalvos, aukšti pastatai 

ir tuneliai. Be to, mobilusis signalas arba GNSS (pvz., GPS) ne visada gali būti pasiekiama, todėl 

„InControl“ paslaugos gali neveikti arba veikti nekokybiškai. Informaciją apie kai kuriuos veiksnius, 

darančius įtaką „InControl“ paslaugų prieinamumui ir veikimui, galite rasti Automobilio naudojimo 

instrukcijoje; 

(b) „InControl“ paslaugos gali neveikti, jei jūsų Automobilis (ir jame įrengtas telematikos valdymo 

blokas) nėra tinkamai prižiūrimi ir nėra geros techninės būklės;  

(c) „SOS Emergency Call“ skubios pagalbos iškvietimo paslaugos, „Optimised Roadside Assistance“ 

optimizuotos pagalbos paslaugos arba „InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro“ 

paslaugos veikimas priklauso nuo to, ar Automobilyje įrengtas telematikos valdymo blokas 

tinkamai veikia. Todėl, jei telematikos valdymo blokas yra pažeistas arba pašalintas, „InControl“ 

paslaugos negalės būti teikiamos; 

(d) „InControl“ paslaugos gali veikti su trikdžiais ir (arba) neveikti tuo metu, kai atliekamas jų 

profilaktinis patikrinimas ir (arba) koregavimas (įskaitant bet kokius telekomunikacijų tinklus). 

8.8 Jeigu esate vartotojas, galite pasinaudoti teisės aktuose nustatytomis teisėmis dėl nerūpestingai ir 

nekompetentingai suteiktų paslaugų arba dėl nekokybiškos ir specifikacijų neatitinkančios programinės 

įrangos. Pasikonsultuoti dėl savo teisės aktuose nustatytų teisių galite mūsų vietiniame Gyventojų 

konsultavimo biure arba Prekybos standartų tarnyboje. Tačiau, jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra 

Lietuvoje, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Jokios šių Sąlygų nuostatos neturi 

įtakos tokioms teisės aktuose nustatytoms teisėms. 
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9. Paslaugų teikėjai, vietos valdžios institucijos ir avarinės gelbėjimo tarnybos 

9.1 Norėdami suteikti jums „InControl“ paslaugas, mes bendradarbiaujame su įvairiais paslaugų teikėjais 

(įskaitant Tinklo operatorius), teisėsaugos institucijomis ir avarinėmis gelbėjimo tarnybomis. Retkarčiais 

paslaugų teikėjus galime keisti. 

9.2 Mes neatsakome nei už nepriklausomų paslaugų teikėjų, nei už teisėsaugos institucijų ar avarinių gelbėjimo 

tarnybų veiksmus ar neveikimą. 

9.3 Išskyrus atvejus, kai sudarote tiesiogines sutartis su nepriklausomais paslaugų teikėjais, tarp jūsų ir mūsų 

paslaugų teikėjų nėra teisinių santykių. Jūs nebūsite laikomas nepriklausomu naudos gavėju pagal mūsų ir 

paslaugų teikėjų sudarytą sutartį.  

10. Atsakomybės ribojimas, jei naudojate „InControl“ paketą verslo tikslais 

10.1 Jūs pripažįstate, kad „InControl“ paketas nebuvo sukurtas pagal jūsų asmeninius poreikius ir todėl jūs 

atsakote už tai, kad jis atitiktų jūsų poreikius. 

10.2 Mes suteikiame „InControl“ paketą tik jūsų įmonės ar organizacijos vidiniam naudojimui ir jūs sutinkate jo 

neperparduoti. 

10.3 Jokiomis aplinkybėmis neprisiimame jokios atsakomybės (ar tai būtų atsakomybė pagal sutartį, ar deliktinė 

atsakomybė (įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, neatsargumą), atsakomybė už teisės aktais nustatytų 

reikalavimų pažeidimą ar kt.), kuri gali kilti pagal šias Sąlygas ar „InControl“ paketo sąlygas, dėl: 

(a) pelno netekimo, pardavimo apimčių sumažėjimo, verslo ar pajamų praradimo; 

(b) veiklos sustabdymo; 

(c) numatytų santaupų praradimo; 

(d) duomenų ar informacijos praradimo ar pažeidimo; 

(e) verslo galimybių, prestižo ar reputacijos praradimo; arba 

(f) bet kokių netiesioginių ar atsitiktinių nuostolių arba žalos. 

10.4 Išskyrus 10.3 punkte nurodytus nuostolius (už kuriuos neatsakome), mūsų bendra maksimali atsakomybė 

pagal šias Sąlygas ir „InControl“ paketą (ar tai būtų atsakomybė pagal sutartį, ar deliktinė atsakomybė 

(įskaitant neatsargumą ir kt.), atsakomybė už teisės aktais nustatytų reikalavimų pažeidimą ar kt.), bet 

kokiomis aplinkybėmis ribojama 100 % sumos, kurią mums sumokėjote už „InControl“ paketą, dydžiu. Ši 

maksimali suma netaikoma 10.5punktui. 

10.5 Jokios šių Sąlygų nuostatos neapriboja ar nepanaikina mūsų atsakomybės už: 

(a) asmens mirtį ar sužalojimą, kilusį dėl mūsų neatsargumo; 

http://uk.practicallaw.com/9-206-0016?q=shrink+wrap#a716007
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(b) sukčiavimą arba apgaulingą klaidinimą; 

(c) neprisiimame kitos atsakomybės, kuri negali būti panaikinta ar apribota pagal Anglijos teisę. 

10.6 Šiose Sąlygose yra visa apimtimi išdėstytos mūsų prievolės bei įsipareigojimai, susiję su „InControl“ paketo 

suteikimu. Išskyrus tai, kas aiškiai išdėstyta šiose Sąlygose, nėra jokių kitų mus įpareigojančių sąlygų, 

garantijų, pareiškimų ar kitų aiškių ar tariamų nuostatų. Bet kokia sąlyga, garantija, pareiškimas ar kita su 

„InControl“ paketu susijusi nuostata, kuri kitais būdais gali būti įtraukta į šias Sąlygas ar numanoma pagal 

teisės aktus, bendrosios teisės normas ar kt., yra netaikoma, kai tai leidžiama remiantis teisės aktais. 

11. Atsakomybės ribojimas, jei naudojate „InControl“ paketą kaip vartotojas 

11.1 Pripažįstate, kad „InControl“ paketas nebuvo sukurtas pagal jūsų asmeninius poreikius ir todėl jūs atsakote 

už tai, kad jis atitiktų jūsų poreikius. 

11.2 Atsižvelgiant į 11.3 ir 11.5 punktų nuostatas, jei nesilaikome šių Sąlygų, mums tenka atsakomybė už 

numatomą žalą ar nuostolius, kuriuos patyrėte dėl mūsų padaryto šių Sąlygų pažeidimo arba dėl mūsų 

neatsargumo, tačiau neatsakome už negalimą numatyti žalą ar nuostolius. Žala ar nuostoliai yra laikomi 

numatomais, jei jie akivaizdžiai kilo dėl mūsų padaryto pažeidimo arba, jei jie buvo aptarti tarp jūsų ir mūsų 

tuo metu, kai buvo aktyvuojamas jūsų „inControl“ paketas.  

11.3 Mes suteikiame „InControl“ paketą tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Sutinkate nesinaudoti „InControl“ 

paketu komerciniais, dalykiniais tikslais ar su tikslu perparduoti, o mes neatsakome jums už bet kokius su 

veikla susijusius nuostolius (įskaitant pelno praradimą, verslo netekimą, veiklos sutrikdymą ar verslo 

galimybių praradimą ir kt.). 

11.4 Mes jokiu būdu neatsisakome ir neapribojame savo atsakomybės už: 

(a) asmens mirtį ar sužalojimą, kilusį dėl mūsų neatsargumo;  

(b) sukčiavimą arba apgaulingą klaidinimą; 

(c) neprisiimame kitos atsakomybės, kuri negali būti panaikinta ar apribota pagal Anglijos teisę.  

11.5 Mūsų bendra maksimali atsakomybė pagal šias Sąlygas ir „InControl“ paketą ar atitinkamai susijusi (ar tai 

būtų atsakomybė pagal sutartį, ar deliktinė atsakomybė (įskaitant neatsargumą ir kt.), atsakomybė už teisės 

aktais nustatytų reikalavimų pažeidimą ar kt.), bet kokiomis aplinkybėmis ribojama suma, atitinkančia jūsų 

už „InControl“ paketą sumokėtų mokesčių sumą. Tai netaikoma 11.4 punkte nurodytoms nuostolių rūšims.  

12. Nuo mūsų valios nepriklausantys įvykiai 

12.1 Šio 12 skyriaus reikšme sąvoka „Nuo mūsų valios nepriklausantys įvykiai“ reiškia veiksmą arba įvykį, kurio 

realiai negalime kontroliuoti ir kuris trikdo jūsų „InControl“ paketo naudojimą, įskaitant streiką, lokautą ar 

kitą trečiųjų šalių gamybinį konfliktą, taip pat pilietinius neramumus, riaušes, įsiveržimą, teroristinę ataką ar 

jos grėsmę, karą (paskelbtą ar nepaskelbtą) arba karo grėsmę ar pasirengimą karui, gaisrą, sprogimą, 
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audrą, potvynį, žemės drebėjimą, žemės nuošliaužą, epidemiją ar kitą stichinę nelaimę, valstybinių ar 

privačių telekomunikacijų tinklų veikimo sutrikimą arba teisėsaugos institucijų arba avarinių gelbėjimo 

tarnybų veiksmus ar neveikimą ir kt. 

12.2 Mes neatsakome už savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas nevykdymą ar vėlavimą vykdyti, jei toks 

nevykdymas ar vėlavimas vykdyti kilo dėl Nuo mūsų valios nepriklausančio įvykio.  

12.3 Nuo mūsų valios nepriklausančio įvykio, kuris daro įtaką mūsų įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymui, 

atveju:  

(a) visomis pagrįstomis pastangomis sieksime informuoti jus pagal 3.4 punktą apie visus esminius 

pakeitimus, susijusius su jūsų gaunamomis „InControl“ paslaugomis; 

(b) mūsų įsipareigojimų pagal šias Sąlygas vykdymas bus sustabdytas, o jų vykdymo laikas bus 

atidėtas laikotarpiui, kurio trukmė yra lygi Nuo mūsų valios nepriklausančio įvykio trukmei. Jei Nuo 

mūsų valios nepriklausantis įvykis trukdo mums teikti jums „InControl“ paslaugas, mes 

atnaujinsime „InControl“ paslaugų teikimą kaip praktiškai įmanoma greičiau po to, kai pasibaigs 

Nuo mūsų valios nepriklausantis įvykis. 

12.4 Įvykus Nuo mūsų valios nepriklausančiam įvykiui, taip pat jei nepageidaujate naudotis mūsų teikiamomis 

„InControl“ paslaugomis, galite nutraukti su mumis sudarytą sutartį. Jei turite Autoparkui priklausantį 

automobilį, tuomet prieš nutraukdami „InControl“ paslaugas, privalote tai suderinti su Autoparko savininku. 

13. „InControl“ paslaugų teikimo nutraukimas ar sustabdymas mūsų iniciatyva 

13.1 Jei jūs: 

(a) pažeidžiate bet kurią iš šių Sąlygų;  

(b) esate vartotojas ir bankrutuojate; arba 

(c) esate verslo klientas ir jūsų bendrovė ar organizacija yra likviduojama arba perimama, arba jos 

viso ar dalies turto atžvilgiu paskiriamas likvidatorius arba bankroto administratorius, 

turime teisę nedelsdami ir iš anksto neįspėję nutraukti arba sustabdyti jūsų naudojimąsi „InControl“ 

paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi). Turėsite padengti pagrįstas išlaidas, kurias patirsime dėl tokio 

pažeidimo (įskaitant visas pagrįstas išlaidas, kurias galime patirti dėl bet kokios aparatinės įrangos, įdiegtos 

jūsų transporto priemonėje „InControl“ paslaugų teikimo tikslais, pašalinimo).  

13.2 Jei pažeisite bet kurią iš 6 punkte pateiktų sąlygų, susijusių su „InControl Connectivity“ prisijungimo 

paslaugomis, mūsų Tinklo operatorius turi teisę nedelsdamas ir iš anksto nepranešęs sustabdyti „InControl 

Connectivity“ prisijungimo paslaugas. Turėsite padengti pagrįstas išlaidas, kurias dėl šio pažeidimo patirs 

mūsų Tinklo operatorius. 

13.3 Turime teisę nedelsdami nutraukti „InControl“ paslaugų jums teikimą, jei dėl bet kokių priežasčių nustojame 

teikti „InControl“ paslaugas jūsų šalyje ar apskritai savo klientams. 
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14. Naudojimosi „InControl“ paslaugomis nutraukimas jūsų iniciatyva 

14.1 Jei aktyvinote „InControl“ paslaugas, jų teikimą galite nutraukti iki Termino pabaigos datos tik tuo atveju, 

jei: 

(a) mes iš esmės pažeidžiame šias Sąlygas; 

(b) esate vartotojas, o mūsų bendrovė yra likviduojama arba mūsų turto atžvilgiu paskiriamas 

likvidatorius arba bankroto administratorius; 

(c) mes pakeičiame šias Sąlygas arba „InControl“ paslaugas jums iš esmės nepalankiu būdu, kaip 

nurodyta 3.4 punkte; 

(d) mes susidūrėme su Nuo mūsų valios nepriklausančiu įvykiu, kaip nurodyta 12.4 punkte. 

Jei pageidaujate nutraukti paslaugų teikimą pagal šį punktą, privalote mus informuoti 15 skyriuje nustatyta 

tvarka. Jei turite Autoparkui priklausantį automobilį, tuomet prieš nutraukdami „InControl“ paslaugas, 

privalote tai suderinti su Autoparko savininku. 

14.2 Jei jau nesate Automobilio savininkas ar naudotojas (pavyzdžiui, parduodate automobilį, nutraukiama ūsų 

nuomos sutartis arba automobilis yra prarastas ar pavogtas), privalote: 

(a) pašalinti Automobilį iš savo „InControl“ paslaugų paskyros; 

(b) ištrinti savo naudotojo parametrus ir visus išsaugotus nustatymus, funkcijas, informaciją bei 

asmens duomenis iš savo Automobilio, jei yra tokia galimybė; 

(c) užtikrinti, jei yra galimybė, kad parinktis „atsiminti mane“, skirta tam tikroms „InControl“ paketo 

funkcijoms, būtų išjungta ir (arba) įsitikinti, kad išsiregistravote iš funkcijų sistemos.  

14.3 Jei jau nesate Automobilio savininkas ar naudotojas, tačiau „SOS Emergency Call“ skubios pagalbos 

iškvietimo paslaugos, „Optimised Roadside Assistance“ optimizuotos pagalbos paslaugos ir (arba) 

„InControl Trackerv/ Secure Tracker Pro“ paslaugos vis dar taikomos, šios paslaugos bus teikiamos 

naujajam Automobilio naudotojui likusį minėtų paslaugų užsakymo laiką, jei naujasis naudotojas susikurs 

„InControl“ paslaugų paskyrą. Norėdamas naudotis „Wi-Fi Hotspot“, naujasis naudotojas turės susikurti 

„InControl“ paslaugų paskyrą ir įsigyti atitinkamą tarifų planą. 

14.4 Atėjus Termino pabaigos datai arba anksčiau nutraukus „InControl“ paslaugas: 

(a) visos jums pagal šias Sąlygas suteiktos teisės nustoja galios; 

(b) jūs nebegalėsite prisijungti prie „InControl“ paslaugų ir jomis naudotis; ir 

(c) privalote tuoj pat ištrinti arba pašalinti „InControl“ nuotolinę programėlę iš visų prietaisų, kuriuose 

ji įdiegta, ir nedelsdami sunaikinti visas „InControl“ nuotolinės programėlės kopijas, kurias tuo 

metu turite, saugote ar valdote. 
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Tačiau vis dar gali būti teikiama riboto skubios pagalbos iškvietimo paslauga, kaip aprašyta 4.6 punkte. 

14.5 Atėjus Termino pabaigos datai arba anksčiau nutraukus paslaugų, sudarančių „InControl“ paketą, teikimą, 

galime ištrinti visus mūsų turimus ar kontroliuojamus įrašus bei duomenis, susijusius su jūsų „InControl“ 

paslaugomis, be jokios atsakomybės jums. 

15. Kaip su mumis susisiekti 

15.1 Jei esate vartotojas ir turite kokių nors klausimų ar nusiskundimų, prašome susisiekti su įgaliotuoju 

pardavėju. 

15.2 Jei esate vartotojas ir pageidaujate kreiptis į mus raštu, galite įteikti savo laišką asmeniškai arba išsiųsti jį 

paštu mūsų įgaliotajam pardavėjui, kuris patvirtins šio laiško gavimą susisiekdamas su jumis raštu. Jei 

turime su jumis susisieti ar pateikti rašytinį pranešimą, tai atliksime elektroniniu paštu, įteiksime pranešimą 

asmeniškai arba išsiųsime jį paštu tuo adresu, kurį pateikėte įgaliotajam pardavėjui, iš kurio įsigijote 

Automobilį.  

15.3 Jei esate verslo klientas, atkreipiame jūsų dėmesį, kad bet koks mūsų jums pateiktas ar jūsų mums 

pateiktas pranešimas bus laikomas gautu ir tinkamai pateiktu iškart po jo paskelbimo mūsų svetainėje, po 

24 valandų nuo elektroninio laiško išsiuntimo arba po trijų dienų nuo laiško išsiuntimo paštu. Norint įrodyti, 

kad pranešimas buvo pateiktas, užtenka įrodyti (jei pranešimas siunčiamas paštu), kad laiškas buvo 

tinkamai adresuotas, užantspauduotas ir pateiktas pašto tarnyboms, arba (jei pranešimas siunčiamas 

elektroniniu paštu) kad elektroninis laiškas buvo išsiųstas konkrečiu adresato nurodytu elektroninio pašto 

adresu. 

16. Kitos svarbios sąlygos 

16.1 Savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas galime perduoti kitai organizacijai, tačiau tai neturės įtakos jūsų 

teisėms ar mūsų įsipareigojimams pagal šias Sąlygas.  

16.2 Savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas galite perleisti kitam asmeniui tik tuo atveju, jeigu mes duodame 

raštišką sutikimą. 

16.3 Sutartis dėl „InControl“ paketo suteikimo yra sudaryta tarp jūsų ir mūsų. Joks kitas asmuo neturi teisės 

įgyvendinti šių Sąlygų, išskyrus tai, kad Tinklo operatorius gali imtis priemonių prieš jus pagal 13.2 punktą. 

16.4 Šios sąlygos bus toliau taikomos po pabaigos arba ankstesnio nutraukimo: 5, 6, 7, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 

ir 16 šių sąlygų punktai. 

16.5 Kiekviena šių Sąlygų nuostata yra aiškinama atskirai. Jei bet kuris teismas ar atitinkama institucija 

nuspręstų, kad kuri nors nuostata yra neteisėta ar neįgyvendintina, likusios nuostatos lieka galioti visa 

apimtimi. 

16.6 Jeigu mes primygtinai nereikalaujame, kad vykdytumėte savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, arba 

jeigu mes nesiimame priemonių apginti savo teises jūsų atžvilgiu arba delsiame tai padaryti, tai nereiškia, 
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kad mes atsisakome savo teisių jūsų atžvilgiu, ir nereiškia, kad jūs galite nevykdyti savo įsipareigojimų. Jei 

mes atsisakome teisės reikšti pretenzijas dėl to, kad pažeidėte šias Sąlygas, mes tai nurodome raštu ir tai 

nereiškia, kad mes automatiškai leidžiame jums nevykdyti savo įsipareigojimų toliau.  

16.7 Jei esate vartotojas, atkreipiame jūsų dėmesį, kad ši tarp jūsų ir mūsų sudaryta sutartis dėl „InControl“ 

paketo naudojimo yra aiškinama vadovaujantis Anglijos teise. Tai reiškia, kad bet koks iš šių Sąlygų kylantis 

ar su jomis susijęs ginčas arba reikalavimas bus sprendžiamas pagal Anglijos teisę. Tiek jūs, tiek mes 

sutinkame, kad Anglijos ir Velso teismai turės neišimtinę jurisdikciją. Tačiau, jeigu jūsų nuolatinė 

gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, esančią 

adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, www.vvtat.lt, ar pasinaudoti ginčų elektroninio sprendimo 

platforma https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

16.8 Jeigu esate verslo klientas, tuomet šios Sąlygos, jų dalykas ir sudarymas (ir visi nesutartiniai ginčai ar 

reikalavimai) yra aiškinami vadovaujantis Anglijos teise. Tiek jūs, tiek mes sutinkame su neišimtine Anglijos 

ir Velso teismų jurisdikcija.  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

