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Podmienky používania balíka služieb systému InControl 

Dátum vstúpenia do platnosti: 28. november 2021  

1.                Definície  

1.1             Nasledujúce výrazy v týchto podmienkach použitia majú nasledujúci význam: 

(a)         „Vozový park“ je skupina vozidiel, ktorých údržbu zabezpečuje a ktoré vlastní alebo si prenajíma 

spoločnosť alebo iný subjekt, nie však jednotlivec ani rodina;   

(b)         „Vlastník vozového parku“ je spoločnosť alebo iná organizácia, ktorá vlastní, prevádzkuje alebo 

si prenajíma Vozový park; 

(c)         „Vozidlo vozového parku“ je Vozidlo, ktoré je súčasťou Vozového parku.  Môže napríklad 

zahŕňať vozidlo, na ktoré sa vzťahuje zmluva o prenájme, vozidlo zapožičané autopožičovňou, 

vozidlo, ktoré vám sprístupňuje váš zamestnávateľ, alebo vozidlo, ktoré vám dočasne 

zapožičiavame my alebo naši autorizovaní predajcovia; 

(d)         „Služby konektivity systému InControl“ označujú prenos údajov, SMS správ a hlasu 

poskytovateľom siete na nainštalovanú a aktivovanú kartu SIM systému telematiky vo vozidle a z 

tejto karty napríklad v súvislosti so službou tiesňového volania „SOS EmergencyCall“, službou 

„Optimised Roadside Assistance“ a službou „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ alebo 

službami poskytovaných prostredníctvom aplikácie InControl Remote alebo Remote Park Assist; 

(e)         „Balík služieb InControl“ označuje služby systému InControl, aplikácie InControl Remote a 

Remote Park Assist a webovú lokalitu My InControl; 

(f)           „Aplikácia InControl Remote“ označuje aplikáciu pre smartfóny, ktorú ste si stiahli z 

internetového obchodu (podľa pokynov v bode 2.1 uvedenom ďalej) a ktorá vám umožňuje 

využívať funkcie „Remote Essentials“ a, v závislosti od vášho predplatného, funkcie „Remote 

Premium“; 

(g)         „Služby systému InControl“ označujú  služby „InControl“, ktoré môžu (v závislosti od modelu 

vášho vozidla a od predplatného) zahŕňať nasledujúce položky: (i) služby poskytované 

prostredníctvom aplikácií InControl Remote a Remote Park Assist a webovej lokality My InControl; 

(ii) službu „SOS Emergency Call” (vrátane služieb InControl Connectivity Services); (iii) službu 

„Optimised Roadside Assistance“ (vrátane služieb InControl Connectivity Services); a (iv) službu 

„InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ (vrátane služieb InControl Connectivity Services); 

(h)          „webová lokalita My InControl“ označuje webovú lokalitu, z ktorej máte prístup k svojmu účtu 

v službách systému InControl a z ktorej využívate niektoré služby systému InControl; 

(i)           „mobilná sieť“ označuje mobilné telekomunikačné siete, prostredníctvom ktorých sa poskytujú 

služby systému InControl; 
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(j)           „poskytovateľ siete“ označuje mobilného operátora, ktorý poskytuje služby konektivity systému 

InControl, alebo mobilného operátora, ktorý poskytuje pripojenie pre prístupový bod siete Wi-Fi;  

(k)         „osobná karta SIM“ je karta modulu identity predplatiteľa, ktorá je nainštalovaná v slote pre kartu 

SIM vozidla na umožnenie prenosu údajov pre prístupový bod siete Wi-Fi. Osobná karta SIM sa 

buď dodáva s vozidlom alebo si ju samostatne zakúpite v závislosti od parametrov vášho modelu 

vozidla a krajiny; 

(l)           Aplikácia pre smartfón „Remote Park Assist App“, ktorú ste si stiahli z internetového obchodu 

(podľa definície v bode 2.1 nižšie) a ktorá vám umožňuje používať funkcie „Remote Park Assist“; 

(m)        „karty SIM“ označujú kartu SIM systému telematiky a osobnú kartu SIM;  

(n)         „karta SIM systému telematiky“ označuje kartu SIM zabudovanú vo vozidle na umožnenie 

služieb konektivity systému InControl;  

(o)         „používateľ“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá využíva balík služieb InControl (alebo 

akúkoľvek jeho časť), vrátane ľubovoľnej osoby vo vozidle; 

(p)         „vozidlo“ označuje vozidlo s aktuálnym a platným predplatným služieb InControl; 

(q)         „hlas“ označuje konektivitu pre hlasové hovory z karty SIM systému telematiky na kontaktovanie 

zložiek záchranného systému a/alebo poskytovateľov asistenčných služieb a/alebo iných 

poskytovateľov našich služieb, o čom vás budeme občas informovať, alebo prijaté hlasové hovory 

na kartu SIM systému telematiky od záchranných zložiek a/alebo poskytovateľov takýchto služieb. 

(r)          my/nás/naše je označenie spoločnosti Jaguar (spoločnosť číslo 1672070) s registrovaným sídlom 

na adrese Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF; 

(s)         vy/váš je označenie osoby, firmy, spoločnosti alebo organizácie, ktorá je vlastníkom vozidla alebo 

si zakúpila balík služieb InControl.  

1.2             Keď v týchto podmienkach používame slová „píše sa“ alebo „napísané“, ich význam zahŕňa aj e-mailovú 

komunikáciu, pokiaľ nie je uvedené inak. 

1.3       Tieto podmienky sa nevzťahujú na prístupový bod siete Wi-Fi na vozidlách vybavených informačno-

zábavnými systémami InControl Touch Pro alebo PIVI.  Namiesto toho si pozrite podmienky funkcií 

InControl Touch Pro a PIVI. 

2.                DÔLEŽITÉ: PRED AKTIVÁCIOU A POUŽÍVANÍM BALÍKA INCONTROL SI POZORNE PREČÍTAJTE 

TIETO PODMIENKY A UISTITE SA, ŽE IM ROZUMIETE. OSOBITNE VÁS UPOZORŇUJEME NA 

PODMIENKY POUŽITIA V BODOCH 6 A 8 A NA NAŠE OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V 

USTANOVENIACH 10 A 11. 
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2.1             Váš súhlas s týmito podmienkami používania („podmienkami“) predstavuje právnu dohodu medzi vašou 

a našou stranou. Vám a všetkým ostatným používateľom udeľujeme oprávnenie na používanie balíka 

služieb InControl na základe týchto podmienok a všetkých pravidiel a zásad uplatňovaných poskytovateľom 

príslušnej aplikácie pre mobilné telefóny, z ktorého lokality („internetového obchodu“) si stiahnete 

aplikáciu InControl Remote alebo Remote Park Assist. V prípade, že je súčasťou aplikácie InControl 

Remote alebo Remote Park Assist softvér open-source, podmienky licencie open-source môžu nahradiť 

niektoré z týchto podmienok.  

Vaše používanie funkcií plánovača trás v aplikácii InControl Remote navyše podlieha zmluvným 

podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov poskytovateľa tretej strany.  Oboznámiť sa s nimi 

môžete tu:   

•           https://legal.here.com/terms 

•           https://legal.here.com/privacy 

2.2             Vozový park 

Tieto podmienky sa na vás vzťahujú aj v prípade, ak používate vozidlo vybavené systémom InControl, ktoré 

je súčasťou vozového parku.  Používaním služieb systému InControl (vrátane jazdy vozidlom, ktoré je 

súčasťou vozového parku s aktívnymi službami systému InControl) prijímate tieto podmienky a súhlasíte s 

nimi aj so zásadami ochrany osobných údajov aj v prípade, že ste si osobne nezakúpili ani neprenajali 

vozidlo, či neobjednali služby systému InControl.   

2.3             V PRÍPADE, ŽE S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEBUDETE MÔCŤ AKTIVOVAŤ SVOJ 

BALÍK SLUŽIEB INCONTROL A NAŠA SPOLOČNOSŤ VÁM NEUDELÍ LICENCIU NA POUŽÍVANIE 

BALÍKA SLUŽIEB INCONTROL.  

2.4             Pre budúce použitie by ste si mali vytlačiť kópiu týchto podmienok. Kópia aktuálnej verzie týchto podmienok 

je zverejnená na webovej lokalite My InControl. 

3.                Zmeny týchto podmienok a balíka služieb InControl 

3.1             Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť odoslaním e-mailu s podrobnými informáciami o zmene na 

vašu adresu alebo oznámením o zmene pri nasledujúcom spustení aplikácie InControl Remote, prípadne 

pri prihlásení sa na webovú lokalitu My InControl. Nové podmienky sa môžu zobraziť na obrazovke a 

môžete byť požiadaní, aby ste si ich prečítali a prijali, ak chcete naďalej používať balík služieb InControl. 

3.2             Občas môžeme vydávať aktualizácie aplikácie InControl Remote alebo Remote Park Assist 

prostredníctvom internetového obchodu a oznámenia na zariadení, na ktorom ste nainštalovali niektorú z 

týchto aplikácií. V závislosti od aktualizácie nebudete pravdepodobne môcť používať aplikáciu InControl 

Remote alebo Remote Park Assist, kým si nestiahnete najnovšiu verziu tejto aplikácie a neprijmete všetky 

nové podmienky. 

3.3             V nasledujúcich prípadoch môžeme vykonať zmeny služieb systému InControl: 

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
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(a)         došlo k zmene poskytovateľov našich služieb a/alebo 

(b)         došlo k zmene právnych predpisov alebo zákona a táto zmena si vyžaduje vykonanie zmien 

služieb systému InControl a/alebo 

(c)         ide o doplnenie funkcie a zlepšenie služieb systému InControl.  

3.4             Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o všetkých takých zmenách, ktoré významne 

ovplyvňujú vami využívané služby InControl. 

3.5             Ak ste spotrebiteľ, môžete ukončiť využívanie služieb systému InControl v prípade, že takéto zmeny 

podmienok používania balíka služieb systému InControl pre vás predstavujú značnú nevýhodu. Za takých 

okolností platí, že ak ste prvý majiteľ vozidla, je nutné informovať autorizovaného predajcu, od ktorého bolo 

vozidlo zakúpené alebo prenajaté. Ten vám zaistí vrátenie sumy za používanie služieb systému InControl 

zaplatenej vopred za služby, ktoré ste zatiaľ nedostali. Ak máte vozidlo, ktoré je súčasťou vozového parku, 

musíte sa pred ukončením akýchkoľvek služieb InControl obrátiť na vlastníka vozového parku. 

4.                Obdobie, počas ktorého budeme poskytovať služby systému InControl 

4.1             Po dokončení nastavenia vášho účtu v službách systému InControl vám zašleme e-mail s potvrdením 

spustenia služieb systému InControl. Upozorňujeme, že funkcia tiesňového volania „SOS EmergencyCall“ 

bude aktívna ešte pred nastavením vášho účtu v službách systému InControl, ale s obmedzením, pretože 

si jej nastavenia nemožno prispôsobiť. 

4.2             Poskytovanie služieb InControl skončí uplynutím platnosti aktuálneho predplateného obdobia („Dátum 

ukončenia“), pokiaľ sa nerozhodnete predplatné obnoviť (ako je to popísané v bode 4.3) po dátume 

ukončenia alebo pokiaľ nie je balík služieb InControl ukončený skôr nami alebo vami v súlade s bodmi 13 

alebo 14. V prípade funkcie tiesňového volania „SOS EmergencyCall“, funkcie „Optimised Roadside 

Assistance“ a funkcie „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ sa dátum ukončenia uvádza na 

webovej lokalite My InControl. Bude však pokračovať obmedzená služba tiesňového volania (pozrite si 

odsek 4.6). 

4.3             Informácie o obnovení služieb InControl budú sprístupnené na webovej lokalite My InControl, 

prostredníctvom aplikácie InControl Remote alebo e-mailového upozornenia. Ak máte vozidlo, ktoré je 

súčasťou vozového parku, musíte sa pred obnovením akýchkoľvek služieb InControl obrátiť na vlastníka 

vozového parku.   

4.4             Upozorňujeme vás na to, že prístup a používanie funkcií tiesňového volania „SOS EmergencyCall“, 

„Optimised Roadside Assistance“ a „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ sa automaticky ukončí, 

ak odstránite svoje vozidlo zo svojho účtu služieb systému InControl.  

4.5       AK UŽ VOZIDLO NEVLASTNÍTE ALEBO NEPOUŽÍVATE (NAPRÍKLAD STE VOZIDLO PREDALI, LÍZING 

VOZIDLA SA SKONČIL ALEBO STE NAHLÁSILI STRATU ČI ODCUDZENIE VOZIDLA A NEPODARILO 

SA HO VYPÁTRAŤ), JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ VAŠE VOZIDLO Z VÁŠHO ÚČTU SLUŽIEB SYSTÉMU 

INCONTROL. Možno to vykonať prostredníctvom webovej lokality My InControl. Ak neodstránite svoje 
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vozidlo zo svojho InControl účtu, budete aj naďalej zodpovední za všetky existujúce poplatky za všetky 

vaše služby systému InControl využívané v súvislosti s vozidlom. Je vašou povinnosťou odstrániť všetky 

údaje a obsah (vrátane všetkých osobných údajov), ak existujú, ktoré môžu byť uložené vo vašom vozidle 

spolu s balíkom služieb InControl skôr, než predáte alebo prevediete svoje vozidlo, v rozsahu, ktorý 

vybavenie umožňuje. Pri odovzdávaní vozidla ste povinní informovať nového majiteľa/používateľa vozidla 

o službách alebo funkciách systému InControl, ktoré ostávajú aktívne, a upozorniť ho, že tieto služby alebo 

funkcie systému InControl zahŕňajú zhromažďovanie, využívanie a zdieľanie údajov, ako je to popísané v 

týchto podmienkach používania a v zásadách ochrany osobných údajov. 

4.6       Obmedzené tiesňové volanie po ukončení predplatného 

Ak neobnovíte svoju službu SOS Emergency Call v rámci vášho predplatného InControl Protect alebo 

Remote, zostane aktívna obmedzená služba tiesňového volania po dobu celkovo 10 rokov od začiatku 

pôvodnej záručnej doby výrobcu na vozidlo. Spojenie medzi vaším vozidlom a pohotovostnými službami 

alebo spoločnosťou Jaguar Land Rover sa zachová a aktivuje sa v prípade núdze. Konkrétne platí, že ak 

snímače vozidla zistia, že mohlo dôjsť k nehode, a to aj prostredníctvom spúšťača, ako je napríklad 

aktivácia airbagov vozidla, vozidlo môže automaticky iniciovať telefonický hovor na kontaktovanie 

pohotovostných služieb, prípadne môžete manuálne iniciovať hlasový hovor s pohotovostnými službami 

prostredníctvom tlačidla tiesňového volania SOS umiestneného v stropnej konzole.  

Vaše osobné kontaktné údaje zostanú k dispozícii pre pohotovostné služby za predpokladu, že vaše vozidlo 

je priradené k vášmu účtu InControl. Ak si želáte odstrániť vozidlo z vášho účtu InControl, môžete to urobiť 

prostredníctvom webovej lokality My InControl.  Po odstránení vozidla z vášho účtu InControl záchranné 

služby alebo spoločnosť Jaguar Land Rover už nebudú mať prístup k vašim osobným kontaktným údajom 

(meno, adresa a číslo smartfónu). To znamená, že vás budú môcť kontaktovať alebo lokalizovať 

prostredníctvom vášho vozidla iba v prípade tiesňového volania. Vaše osobné informácie sa budú naďalej 

používať na obmedzenú službu tiesňového volania, ako je to stanovené v Pravidlách ochrany osobných 

údajov balíka InControl, a tieto podmienky sa budú naďalej uplatňovať. 

5.                Vaše osobné údaje 

5.1             Osobné údaje budeme používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov v rámci služieb systému 

InControl, ktoré môžete nájsť na tejto webovej stránke: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-

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

policy/SVK. 

5.2             Ak chcete, aby sme vám poskytovali služby systému InControl, nám a poskytovateľom našich služieb je 

potrebné umožniť využívanie údajov o polohe odosielaných z vášho vozidla. Vždy budeme monitorovať 

poslednú polohu zaparkovania vozidla (a túto funkciu nemôžete vypnúť), môžete však vypnúť funkciu 

sledovania trasy („Trasy“) v rámci služieb systému InControl, a to kedykoľvek prostredníctvom webovej 

lokality My InControl a aplikácie InControl Remote, čím sa zastaví odosielanie akýchkoľvek „informácií o 

trase“ (ako sa to uvádza v zásadách ochrany osobných údajov) z vozidla (s výnimkou poslednej polohy 

zaparkovania vozidla). V prípade aktivácie funkcie tiesňového volania „SOS Emergency Call“, funkcie 

„Optimised Roadside Assistance“ alebo funkcie „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ sa údaje o 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVK
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVK
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVK
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/SVK
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polohe vozidla v reálnom čase odosielajú príslušnému poskytovateľovi služieb alebo záchranným zložkám 

(podľa potreby) aj v prípade, že máte položku Trasy vypnutú. Upozorňujeme vás, že funkcie „InControl 

Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ a funkcia tiesňového volania „SOS Emergency Call“ sa aktivujú 

automaticky pri výskyte príslušnej aktivačnej udalosti, napríklad ak vaše vozidlo odťahujú s vypnutým 

zapaľovaním, ak sa presúva spôsobom, ktorý aktivuje službu InControl Secure Tracker/Secure Tracker 

Pro, alebo ak dôjde k aktivácii airbagov. Úplné informácie o príslušných aktivačných udalostiach nájdete v 

príručke k vozidlu. Aj v prípade, že ste neaktivovali svoj účet v službách InControl, vozidlo môže 

automaticky uskutočniť tiesňové volanie pomocou obmedzenej funkcie tiesňového volania alebo 

môžete prostredníctvom obmedzenej funkcie tiesňového volania manuálne aktivovať hlasový 

hovor so záchrannými zložkami. V prípade uskutočnenia takéhoto hovoru nám a/alebo 

poskytovateľom záchranných služieb môžu byť poskytnuté informácie s údajmi o polohe vozidla, 

čase a identifikátore vozidla. Prijatím týchto podmienok súhlasíte s použitím údajov o polohe týmto 

spôsobom. Svoj súhlas s tým, aby sme priraďovali zhromažďované údaje o polohe vozidla k osobným 

údajom, máte právo kedykoľvek odvolať obrátením sa na predajcu, vezmite však na vedomie, že to môže 

spôsobiť, že už nebude schopní prijímať služby systému InControl. 

6.                Používanie balíka služieb systému InControl 

6.1             Ste povinní: 

(a)         v súlade s pokynmi, ktoré sú k dispozícii v používateľskej príučke systému InControl, bezodkladne 

nastaviť svoj účet služieb systému InControl. Služby systému InControl sa neaktivujú, kým sa celý 

proces nastavenia nedokončí; 

(b)         využívať služby systému InControl len na účel, na ktorý sú určené, a primeraným spôsobom 

(napríklad služba tiesňového volania „SOS EmergencyCall“ sa smie využívať len v skutočnom 

stave núdze, službu „Optimised Roadside Assistance“ smiete využívať len v prípade, keď 

potrebujete pomoc na cestách, a služba „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ sa smie 

využívať len v prípade reálneho odcudzenia alebo podozrenia, že došlo k odcudzeniu vášho 

vozidla); 

(c)         dodržiavať všetky platné dopravné predpisy a osvedčené postupy jazdy, ktoré súvisia s 

využívaním služieb systému InControl (neobmedzujúce sa len na predpisy týkajúce sa používania 

mobilných telefónov vo vozidlách); 

(d)         zaistiť, že sú vaše osobné údaje uložené v účte služieb systému InControl presné, úplné a 

aktuálne, a informovať nás o zmenách týchto údajov čo najskôr a bezodkladne prostredníctvom 

webovej lokality My InControl; 

(e)         udržovať dôverný charakter svojho používateľského mena, hesla a kódov PIN služby InControl 

Secure. Nikomu neprezraďte svoje heslo ani kódy PIN. Ani my, ani žiadni z poskytovateľov našich 

služieb nemajú povinnosť vyžadovať od osôb využívajúcich vaše vozidlo oprávnenie, heslo alebo 

kódy PIN. Ste zodpovední za činy každej osoby, ktorá využíva služby systému InControl s vašimi 
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prihlasovacími údajmi, a pokiaľ to nie je naším zavinením, nemôžeme niesť zodpovednosť za 

neoprávnené používanie služieb systému InControl. 

(f)           Zaistite, aby všetci používatelia používali balík služieb InControl v súlade s týmito podmienkami 

a oboznámili sa s nimi a so zásadami ochrany osobných údajov (vrátane spôsobu, akým 

zhromažďujeme a využívame údaje získané z vozidla). 

(g)         Zodpovedne zaistite poistenie vozidla. Služby systému InControl v nijakom prípade nepredstavujú 

poisťovacie služby; 

(h)         zaistite aktiváciu režimu „ServiceMode“, keď sa vykonáva servis vášho vozidla, a zapnite režim 

„Transport Mode“, keď sa vaše vozidlo prepravuje, aby nedochádzalo k aktivácii upozornenia na 

odcudzenie vozidla. Možno to vykonať prostredníctvom aplikácie InControl Remote alebo 

webovej lokality My InControl; 

(i)           zaistite zapnutie režimu „ValetMode“, ak vozidlo prenechávate inej osobe a neželáte si, aby táto 

osoba mala prístup k prístupovému bodu Wi-Fi vozidla;  

(j)           zodpovedne využívajte funkciu zapamätania, ktorá sa uplatňuje pri určitých funkciách balíka 

služieb InControl. Táto funkcia vám umožní zachovať automatické prihlásenie vo vozidle, aby ste 

si zaistili pohodlnejší prístup k funkciám. Uvedomte si, že keď je táto funkcia aktívna, akákoľvek 

iná osoba, ktorá používa vozidlo, si môže prezerať uložené nastavenia, funkcie a osobné údaje 

vo vozidle a používať služby systému InControl vo vozidle, ako keby ste to boli vy. Mali by ste sa 

presvedčiť, či je funkcia zapamätania zakázaná, ak nechcete, aby ostatní používatelia získali k 

službám prístup; 

(k)         služby konektivity systému InControl využívajte len na prístup k službám systému InControl; 

(l)           informujte nás alebo autorizovaného predajcu čo najskôr, ak ste zistili porušenie zabezpečenia 

alebo neoprávnené používanie služieb systému InControl; 

(m)        zodpovedne uhraďte všetky poplatky poskytovateľov sieťových služieb a dátového programu na 

vašej osobnej karte SIM a poplatky za používanie prístupového bodu Wi-Fi (po uplynutí 

počiatočného bezplatného skúšobného obdobia alebo dátového programu, ktorý je súčasťou 

ponuky). To zahŕňa všetky poplatky poskytovateľovi sieťových služieb za medzinárodný dátový 

roaming. Upozorňujeme, že malé množstvo dát služby konektivity systému InControl sa odošle 

prostredníctvom osobnej karty SIM, keď sú povolené mobilné dáta alebo prístupový bod Wi-Fi; 

(n)         oboznámte sa so všetkými požiadavkami na vlastníka vozového parku, ktoré sa vzťahujú na vaše 

používanie služieb InControl vo vozovom parku, a dodržiavajte ich. 

6.2             Niektoré krajiny môžu zakázať alebo obmedziť používanie určitých služieb systému InControl (napríklad 

funkciu spustenia motora na diaľku). Musíte sa oboznámiť so všetkými miestnymi právnymi predpismi a 

dodržiavať ich v každej krajine, kde chcete používať alebo kde používate služby systému InControl. 
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6.3             Nesmiete: 

(a)         kopírovať aplikáciu InControl Remote alebo Remote Park Assist okrem prípadov, keď ku 

kopírovaniu dochádza náhodne pri bežnom používaní aplikácie InControl Remote alebo Remote 

Park Assist, prípadne tam, kde je to potrebné na účely zálohovania alebo zaistenia bezpečnosti 

prevádzky; 

(b)         prenajímať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, zlučovať, upravovať, meniť alebo pozmeňovať 

aplikáciu InControl Remote, Remote Park Assist alebo webovú lokalitu My InControl; 

(c)         vykonávať zmeny ani úpravy aplikácie InControl Remote a Remote Park Assist alebo webovej 

lokality My InControl ako celku ani ich súčastí, povoliť kombináciu alebo začlenenie aplikácie 

InControl Remote, Remote Park Assist ani webovej lokality My InControl spolu s akýmikoľvek 

inými programami; 

(d)         rozoberať, dekompilovať, podrobovať spätnej analýze alebo vytvárať odvodené funkcie založené 

na aplikácii InControl Remote, Remote Park Assist alebo webovej lokalite My InControl v celosti 

alebo čiastočne alebo sa o to pokúšať s výnimkou prípadov, keď (v súlade s odsekom 296A 

zákona o autorskom práve, vzoroch a patentoch z roku 1988) takéto konanie nemôže byť 

zakázané, pretože sa vyžaduje na účely dosiahnutia interoperability aplikácie InControl Remote, 

Remote Park Assist alebo webovej lokality My InControl s iným softvérovým programom, za 

predpokladu, že sa informácie získané pri takýchto činnostiach: 

(i)           používajú len na dosiahnutie interoperability aplikácie InControl Remote, Remote Park 

Assist alebo webovej lokality My InControl s iným softvérovým programom; 

(ii)         zbytočne sa nezverejňujú ani nekomunikujú bez nášho predchádzajúceho písomného 

súhlasu žiadnej tretej strane a 

(iii)        nepoužívajú na vytvorenie akéhokoľvek softvéru, ktorý je vo svojej podstate podobný 

aplikácii InControl Remote, Remote Park Assist alebo webovej lokalite My InControl.  

(e)         používať alebo povoliť akejkoľvek inej osobe používať balík služieb InControl akýmkoľvek 

nezákonným spôsobom, na akýkoľvek nezákonný účel alebo akýmkoľvek spôsobom 

nezlučiteľným s týmito podmienkami, prípadne na podvodné alebo nebezpečné konanie, 

napríklad hackovanie alebo vkladanie škodlivého kódu vrátane vírusov či škodlivých údajov do 

aplikácie InControl Remote, Remote Park Assist alebo do webovej lokality My InControl či 

akéhokoľvek operačného systému; 

(f)           porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva ktorejkoľvek z 

tretích strán v súvislosti s používaním balíka služieb InControl (v miere, na ktorú neoprávňujú tieto 

podmienky);  
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(g)         používať služby konektivity systému InControl spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, 

narušiť alebo ohroziť zabezpečenie alebo naše systémy či systémy poskytovateľa siete, prípadne 

ohroziť iných používateľov poskytovateľa sieťových služieb; 

(h)         používať služby systému InControl alebo softvér v súvislosti s internetovým chatom, zdieľaním 

súborov peer to peer (P2P), protokolom BitTorrent alebo proxy serverom siete; spamom, 

odosielaním hromadných nevyžiadaných e-mailov či obchodných oznámení alebo zaisťovaním 

akejkoľvek formy e-mailového servera; 

(i)           spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo sa inak pokúšať získať zdrojový alebo 

objektový kód kariet SIM alebo akýkoľvek softvér spustený na kartách SIM; 

(j)           ďalej predávať alebo používať balík služieb InControl na poskytovanie ľubovoľných služieb tretím 

stranám okrem spolucestujúcich vo vozidle v čase používania balíka služieb InControl; 

(k)         používať kartu SIM systému telematiky na iný účel než na služby konektivity systému InControl a 

na účel, na ktorý môžeme za určitých okolností udeliť súhlas;  

(l)           povoliť použitie kariet SIM spôsobom, ktorý by ohrozil, obmedzil alebo prerušil či inak narušil 

prevádzku mobilnej siete alebo kvality mobilnej siete a integritu alebo zabezpečenie akýchkoľvek 

telekomunikačných alebo IT sietí či systému;  

(m)        iným spôsobom používať alebo kopírovať súbory na kartách SIM, než je vyslovene povolené v 

rámci týchto podmienok; 

(n)         používať služby konektivity systému InControl akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa prenos hlasu 

(vrátane protokolu Voip) a líši sa od podmienok uvedených v časti Hlas, pokiaľ to vyslovene 

neschválime alebo 

(o)         používať služby systému InControl akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa poskytnutie akýchkoľvek 

služieb, ktoré umožňujú prístup k verejnej adrese IP alebo internetovej adrese, a to buď 

prostredníctvom proxy brány, alebo nejakým iným spôsobom. 

6.4             Za každých okolností ste zodpovední za svoju vlastnú bezpečnosť a za bezpečnosť vašich 

spolucestujúcich, aj keď používate balík služieb InControl, rovnako ako aj za bezpečnosť vozidla a vecí. 

Služby systému InControl a najmä služby v rámci aplikácie InControl Remote alebo Remote Park Assist 

smiete používať, len ak je to bezpečné. Nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za usmrtenie, zranenie 

alebo škody spôsobené nedodržaním tohto bodu. 

6.5             Pri používaní balíka služieb InControl beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že internetové prenosy nie sú 

nikdy úplne súkromné a bezpečné. Napriek zavedeným ochranám našej spoločnosti a poskytovateľov 

našich služieb nie sme schopní zaručiť, že k žiadnym informáciám odoslaným prostredníctvom internetu 

prostredníctvom služieb systému InControl nemôžu iné osoby získať prístup alebo ich zachytiť. 
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6.6             Ak bola osobná karta SIM pôvodne dodaná s vozidlom a rozhodnete sa ju nahradiť inou osobnou kartou 

SIM, budete zodpovední za úhradu všetkých poplatkov poskytovateľov sieťových a dátových služieb, ktoré 

sa vzťahujú na služby a dátové prenosy povolené na tejto druhej osobnej karte SIM. Ak máte vozidlo, ktoré 

je súčasťou vozového parku, musíte sa pred výmenou osobnej karty SIM obrátiť na vlastníka vozového 

parku. 

7.                Práva duševného vlastníctva 

7.1             Uznávate, že všetky práva duševného vlastníctva v rámci aplikácie InControl Remote, Remote Park Assist 

a webovej lokality My InControl kdekoľvek na svete sú naším vlastníctvom alebo sme oprávnení na ich 

využívanie, že práva v rámci aplikácie InControl Remote alebo Remote Park Assist môžete využívať na 

základe licencie (nepredávajú sa), že nemáte žiadne práva vo vzťahu k aplikácii InControl Remote a 

Remote Park Assist okrem práv upravovaných týmito podmienkami. 

7.2             Niektoré softvérové súčasti využité v aplikácii InControl Remote a Remote Park Assist a v rámci webovej 

lokality My InControl majú licenciu open-source a práva duševného vlastníctva, ktoré sa na ne vzťahujú, 

sú vlastníctvom tretích strán. V prípade takýchto softvérových súčastí open-source potvrdzujete, že nemáte 

žiadne právo na prístup k akejkoľvek súčasti balíka služieb InControl vo forme zdrojového kódu. 

8.                Dostupnosť a využívanie služieb systému InControl 

8.1             Na to, aby ste mohli využívať služby systému InControl, musí vaše vozidlo obsahovať integrované 

zariadenie systému telematiky, ktoré prijíma signály systémov („GNSS“) a využíva bezdrôtové 

komunikačné siete na komunikáciu s poskytovateľmi našich služieb. 

8.2             Upravujú ich body 8.5, 8.6 a 8.7: 

(a)         aplikáciu InControl Remote možno využívať vo väčšine krajín, ak máte vo vašom zariadení 

zapnutý dátový roaming alebo ak ste pripojení k sieti Wi-Fi; 

(b)         služba tiesňového volania „SOS EmergencyCall“ bude k dispozícii v krajine, pre ktorú je vozidlo 

určené, rovnako ako v krajinách, ktoré podporujú číslo tiesňovej linky 112. Upozorňujeme vás na 

skutočnosť, že v krajinách, kde sa využíva tiesňová linka číslo 112, sa uskutoční len hlasový hovor 

a informácie o polohe nebudú odoslané; 

(c)         služba „Optimised Roadside Assistance“ bude k dispozícii v krajine, pre ktorú je vozidlo určené, 

rovnako ako v krajinách, ktoré pokrýva naša asistenčná služba; 

(d)         služba „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ bude k dispozícii v krajine, pre ktorú je 

vozidlo určené, rovnako ako v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom 

kráľovstve.  

Služby systému InControl pre vaše vozidlo alebo zariadenie sú navrhnuté tak, aby fungovali v krajine podľa 

výrobnej špecifikácie vozidla. Niektoré služby systému InControl môžu fungovať aj v iných krajinách, no ich 

fungovanie nie je garantované (ak nie je uvedené inak).   
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8.3             Ak ste si zakúpili službu „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“:  

(a)         v prípade, že bolo vaše vozidlo odcudzené a využívate túto službu, musíte okamžite informovať 

políciu a získať referenčné číslo trestného činu; 

(b)         beriete na vedomie, že táto služba slúži na uľahčenie sledovania polohy vášho vozidla, no 

nezahŕňa ani nepokrýva skutočné získanie vášho vozidla. V súlade s tým nemôžeme niesť 

zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vznikli na vašom vozidle pred zaistením alebo v priebehu 

zaistenia vášho vozidla na určenom mieste; 

(c)         nemôžeme zaručiť, že pri použití tejto služby bude vaše vozidlo nájdené, a nenesieme 

zodpovednosť za konanie alebo opomenutie konania zo strany poskytovateľa služieb sledovania 

odcudzeného vozidla alebo polície;  

(d)         beriete na vedomie, že zakúpenie tejto služby neukladá polícii žiadnu povinnosť zvýšenej 

starostlivosti, ktorá by sa líšila od starostlivosti vynakladanej v prípade širokej verejnosti, a 

(e)         nebudete môcť získať informácie o polohe svojho vozidla od poskytovateľa služby monitorovania 

odcudzeného vozidla. 

8.4             Môžete si vybrať obdobie, počas ktorého sa aktivuje servisný režim „ServiceMode“ alebo režim prepravy 

„Transport Mode“. Tieto funkcie sa automaticky vypnú po uplynutí stanoveného obdobia. Ak sa na vašom 

vozidle vykonáva servis alebo sa prepravuje dlhší čas, než je dĺžka stanoveného obdobia, budete musieť 

funkciu znova aktivovať. 

8.5             Služba „Optimised Roadside Assistance“ nebude k dispozícii v čase, keď prebieha núdzové volanie SOS 

EmergencyCall prostredníctvom služieb systému InControl.  

8.6             Ak ste si zakúpili službu prístupového bodu Wi-FiHotspot alebo využívate počiatočné bezplatné skúšobné 

obdobie služby Wi-FiHotspot, uvedomte si nasledujúce skutočnosti: 

(a)         pripojenie Wi-Fi nemusí byť vždy k dispozícii a bude závisieť od mobilného signálu operátora 

mobilnej siete; 

(b)         pripojenie Wi-Fi nebude k dispozícii počas núdzového volania SOS EmergencyCall ani počas 

využívania služby Optimised Roadside Assistance alebo InControl Secure Tracker/Secure 

Tracker Pro. Pripojenie Wi-Fi bude k dispozícii aj po uplynutí tridsiatich minút od konca núdzového 

volania SOS EmergencyCall a služby Optimised Roadside Assistance alebo do chvíle, kým 

poskytovateľ našej služby na monitorovanie odcudzeného vozidla neuzavrie aktívny prípad v 

rámci služby InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro; 

niektoré údaje o službách konektivity systému InControl budú odoslané prostredníctvom vašej osobnej 

karty SIM, keď je aktívne pripojenie Wi-Fi, po uplynutí počiatočného skúšobného obdobia (pokiaľ ste ho 

využili) alebo po vyčerpaní predplateného objemu dát v rámci programu pre službu prístupového bodu Wi-



INCONTROL   12 

 

FiHotspot. Ak chcete službu Wi-FiHotspot naďalej využívať, musíte si kúpiť dátový program od vybratého 

mobilného operátora. 

8.7             Služby systému InControl vám budeme poskytovať s využitím primeraných schopností a starostlivosti a 

budeme používať primerané úsilie na zaistenie poskytovania služieb systému InControl 24 hodín denne, 7 

dní v týždni. Napriek tomu si však treba uvedomiť, že: 

(a)         nemôžeme zaručiť, že služby systému InControl (alebo akákoľvek z ich funkcií) a webová lokalita 

My InControl budú bezchybné a budú neustále k dispozícii. Dostupnosť a funkčnosť služieb 

systému InControl závisí od pokrytia siete a od iných faktorov týkajúcich sa vášho vozidla. Služby 

systému InControl napríklad nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach (vo vzdialených alebo 

uzavretých oblastiach) a môžu ich ovplyvňovať napríklad vrchy, vysoké budovy a tunely. Okrem 

toho mobilný signál alebo signál systému GNSS (napr. GPS) nemusí byť vždy k dispozícii a môže 

tak ovplyvniť fungovanie a dostupnosť služieb systému InControl. V príručke vozidla nájdete 

podrobné informácie o niektorých faktoroch, ktoré ovplyvňujú dostupnosť a funkčnosť služieb 

systému InControl; 

(b)         služby systému InControl nemusia fungovať, ak vaše vozidlo (a riadiaca jednotka systému 

telematiky vo vozidle) nie je udržiavané v dobrom prevádzkovom stave;  

(c)         funkčnosť služby tiesňového volania „SOS EmergencyCall“, asistenčnej služby „InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro“ závisí od plnej funkčnosti riadiacej jednotky systému telematiky vo 

vozidle. Preto poskytovanie služieb systému InControl služby nebude možné zaistiť v prípade 

poškodenia alebo demontovania riadiacej jednotky systému telematiky; 

(d)         poskytovanie služieb systému InControl sa môže prerušiť alebo môžu nastať výpadky spôsobené 

údržbou a/alebo úpravou služieb systému InControl (vrátane údržby a úprav všetkých 

telekomunikačných sietí). 

8.8             Ako spotrebiteľ máte právny nárok vyplývajúci z nedodania služieb s využitím primeraných zručností a 

starostlivosti, prípadne poruchovosti softvéru alebo ak softvér nezodpovedá opisu.  

9.                Poskytovatelia služieb, miestne orgány a záchranné služby 

9.1             S cieľom poskytnúť vám služby systému InControl spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb 

(vrátane poskytovateľov sietí), orgánmi na presadzovanie práva a záchrannými službami. Poskytovatelia 

našich služieb sa môžu časom zmeniť. 

9.2             Nie sme zodpovední za konanie ani za zanedbanie konania poskytovateľmi tretích strán ani za konanie či 

zanedbanie konania orgánmi na presadzovanie práva či záchranných služieb. 

9.3             Okrem prípadov, kde vstupujete do priameho zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb tretej strany, 

nebudete mať žiadny právny vzťah s poskytovateľmi našich služieb. Nebudete príjemcom služieb tretej 

strany vyplývajúcich z akejkoľvek dohody medzi nami a poskytovateľmi služieb. 
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10.             Obmedzenie zodpovednosti v prípade používania balíka služieb InControl na podnikateľské účely 

10.1          Potvrdzujete, že si uvedomujete, že balík služieb InControl nebol vyvinutý, aby spĺňal vaše individuálne 

požiadavky, a preto je vašou povinnosťou uistiť sa, že balík služieb InControl vaše požiadavky spĺňa. 

10.2          Balík služieb InControl dodávame len pre vnútornú potrebu vašej firmy alebo organizácie a zaväzujete sa, 

že nebudete používať balík služieb InControl na účely opätovného predaja. 

10.3          Za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť (či už vyplývajúcu zo zmluvy, prečinu (ktorý sa 

neobmedzuje len na nedbalosť), porušenia zákonnej povinnosti alebo iného) vyplývajúcu z týchto 

podmienok alebo v súvislosti s balíkom služieb InControl: 

(a)         za ušlý zisk, stratu tržieb, podnikania alebo príjmov, 

(b)         za prerušenie podnikania, 

(c)         za stratu predpokladaných úspor, 

(d)         za stratu alebo poškodenie údajov alebo informácií, 

(e)         za stratu obchodných príležitostí, dobrého mena alebo povesti alebo 

(f)           za akékoľvek nepriame alebo následné straty alebo poškodenie. 

10.4          Okrem strát uvedených v bode 10.3 (za ktoré nenesieme zodpovednosť) naša maximálna súhrnná 

zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok a v súvislosti s balíkom služieb InControl (či už vyplývajúca 

zo zmluvy, prečinu (ktorý sa neobmedzuje len na nedbalosť), porušenia zákonnej povinnosti alebo iného) 

sa musí za každých okolností obmedziť na sumu rovnajúcu sa 100 % vami zaplatených poplatkov za balík 

služieb InControl. Tento maximálny strop sa nevzťahuje na bod 10.5. 

10.5          Žiadne ustanovenie týchto podmienok nesmie obmedzovať alebo vylúčiť našu zodpovednosť za: 

(a)         smrť alebo zranenie v dôsledku našej nedbanlivosti, 

(b)         podvod alebo úmyselné uvedenie do omylu, 

(c)         akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť anglickým právom. 

10.6          Tieto podmienky upravujú plný rozsah našich povinností a záväzkov v súvislosti s poskytovaním balíka 

služieb InControl. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach neexistujú žiadne 

výslovne uvedené alebo nepriame podmienky, záruky, vyhlásenia alebo iné podmienky, ktoré sú pre nás 

záväzné. Akákoľvek podmienka, záruka, vyhlásenie alebo iný titul poskytovania balíka služieb InControl, 

ktorý by inak bol začlenený v týchto podmienkach, či už na základe zákona, zvykového práva alebo z iného 

dôvodu, je vylúčený v plnom rozsahu povolenom zákonom. 
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11.             Obmedzenie zodpovednosti v prípade používania balíka služieb InControl spotrebiteľom 

11.1          Potvrdzujete, že si uvedomujete, že balík služieb InControl nebol vyvinutý, aby spĺňal vaše individuálne 

požiadavky, a preto je vašou povinnosťou uistiť sa, že balík služieb InControl vaše požiadavky spĺňa. 

11.2          Na základe ustanovení 11.3 a 11.5 uvedených nižšie platí, že ak sa nám nepodarí splniť tieto podmienky, 

sme zodpovední za vašu stratu alebo poškodenie, ktoré predvídateľne vyplývajú z porušenia týchto 

podmienok z našej strany alebo našou nedbalosťou, nie sme však zodpovední za akékoľvek škody, ktoré 

nemožno predvídať. Strata alebo poškodenie sú predvídateľné, pokiaľ ide o zrejmý dôsledok nášho 

porušenia podmienok alebo ak bolo zamýšľané z vašej alebo našej strany v čase aktivácie vášho balíka 

služieb InControl.  

11.3          Balík služieb InControl dodávame len na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete 

používať balík služieb InControl na akékoľvek komerčné, obchodné účely ani na účely opätovného predaja 

a my nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vaše obchodné straty (ktoré zahŕňajú, no 

neobmedzujú sa výlučne na stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodných 

príležitostí). 

11.4          Nevylučujeme ani žiadnym spôsobom neobmedzujeme našu zodpovednosť za: 

(a)         smrť alebo zranenie v dôsledku našej nedbanlivosti,  

(b)         podvod alebo úmyselné uvedenie do omylu, 

(c)         akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť anglickým právom.  

11.5          Naša maximálna súhrnná zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok a v súvislosti s nimi a balíkom 

služieb InControl (či už vyplývajúca zo zmluvy, prečinu (ktorý sa neobmedzuje len na nedbalosť), porušenia 

zákonnej povinnosti, alebo iného) sa musí za každých okolností obmedziť na sumu rovnajúcu sa výške 

vami zaplatených poplatkov za balík služieb InControl. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na typy strát 

uvedené v ustanovení 11.4.  

12.             Udalostí mimo našu kontrolu 

12.1          Na účely tohto ustanovenia č. 12 slovné spojenie „udalosť mimo našu kontrolu“ vyjadruje akýkoľvek úkon 

alebo udalosť mimo našu primeranú kontrolu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje vaše používanie balíka služieb 

InControl, vrátane, no bez obmedzenia na štrajk, prerušenie prevádzky alebo inú formu protestnej akcie 

tretích strán, občianske nepokoje, vzburu, inváziu, teroristický útok alebo hrozbu teroristických útokov, 

vojnu (vyhlásenú alebo nevyhlásenú) alebo hrozbu, prípadne prípravu vojny, požiar, výbuch, búrku, 

povodeň, zemetrasenie, poklesy terénu, epidémie alebo iné prírodné katastrofy, výpadok verejných alebo 

súkromných telekomunikačných sietí alebo konanie či opomenutie konania akéhokoľvek orgánu na 

presadzovanie práva alebo záchranných služieb. 

12.2          Nenesieme zodpovednosť ani neručíme za akékoľvek neplnenie alebo oneskorené plnenie akýchkoľvek z 

našich záväzkov podľa týchto podmienok spôsobené udalosťami mimo našu kontrolu.  



INCONTROL   15 

 

12.3          V prípade, že dôjde k udalosti mimo našu kontrolu, ktorá negatívne ovplyvní naše záväzky vyplývajúce z 

týchto podmienok:  

(a)         vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás v súlade s odsekom 3.4 informovali o prípadných 

výsledných významných zmenách v službách InControl, ktoré využívate; 

(b)         naše záväzky počas trvania týchto podmienok budú pozastavené, pričom sa obdobie na 

vykonanie našich záväzkov predĺži o čas trvania udalosti mimo našu kontrolu. V prípade, že 

udalosť mimo našu kontrolu ovplyvňuje poskytovanie služieb systému InControl vašej strane, 

znova začneme poskytovať služby systému InControl, len čo to bude možné po ukončení udalosti 

mimo našu kontrolu. 

12.4          Zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou môžete vypovedať v prípade, že dôjde k výskytu udalostí mimo 

našu kontrolu a vy si už neprajete, aby sme vám služby systému InControl poskytovali. Ak máte vozidlo, 

ktoré je súčasťou vozového parku, musíte sa pred ukončením akýchkoľvek služieb InControl obrátiť na 

vlastníka vozového parku. 

13.             Ukončenie alebo pozastavenie služieb systému InControl z našej strany 

13.1          V prípade, že: 

(a)         porušíte ktorúkoľvek časť týchto podmienok;  

(b)         ste spotrebiteľ a vyhlásili ste bankrot alebo 

(c)         ste firemný zákazník a vaša spoločnosť alebo organizácia sa dostala do likvidácie alebo bol 

ustanovený príjemca alebo správca v rámci niektorých alebo všetkých jej aktív, 

máme právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť využívanie služieb systému InControl vami (alebo ich časť) 

bez predchádzajúceho upozornenia. Budete povinní uhradiť primerané náklady, ktoré nám vzniknú v 

dôsledku takéhoto porušenia (vrátane všetkých primeraných nákladov, ktoré nám vzniknú v súvislosti s 

akýmkoľvek odstránením hardvéru nainštalovaného vo vašom vozidle za účelom poskytovania služieb 

systému InControl).  

13.2          Ak porušíte niektorú z podmienok uvedených v bode 6, ktoré sa týkajú služieb konektivity systému 

InControl, náš poskytovateľ sieťových služieb má právo okamžite vám prerušiť poskytovanie služieb 

konektivity systému InControl bez predchádzajúceho upozornenia. Budete povinní uhradiť primerané 

náklady, ktoré nášmu poskytovateľovi sieťových služieb vznikli v dôsledku takéhoto porušenia. 

13.3          Sme oprávnení okamžite ukončiť vaše používanie služieb systému InControl v prípade, že z akéhokoľvek 

dôvodu ukončíme poskytovanie služieb systému InControl vo vašej krajine alebo našim zákazníkom 

všeobecne. 
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14.             Ukončenie alebo pozastavenie služieb systému InControl z vašej strany 

14.1          Po aktivácii služieb systému InControl môžete ukončiť svoje služby InControl pred dátumom ukončenia len 

v nasledujúcich prípadoch: 

(a)         porušili sme tieto podmienky používania akýmkoľvek závažným spôsobom; 

(b)         ste spotrebiteľ a my sme sa dostali do likvidácie alebo bol ustanovený príjemca, prípadne správca 

našich aktív; 

(c)         zmenou niektorej časti týchto podmienok alebo služieb systému InControl vám spôsobíme 

podstatné znevýhodnenie, ako sa to uvádza v bode 3.4; 

(d)         naše konanie ovplyvnila udalosť mimo našu kontrolu, ako sa to uvádza v bode 12.4. 

Ak chcete vykonať ukončenie podľa tohto ustanovenia, musíte nám to oznámiť v súlade s bodom 15. Ak 

máte vozidlo, ktoré je súčasťou vozového parku, musíte sa pred ukončením akýchkoľvek služieb InControl 

obrátiť na vlastníka vozového parku. 

14.2          Ak už nevlastníte alebo nepoužívate svoje vozidlo (napríklad ak ste vozidlo predali, platnosť vášho 

prenájmu uplynula alebo došlo k strate či odcudzeniu vozidla), ste povinní: 

(a)         odstrániť svoje vozidlo z účtu služieb systému InControl; 

(b)         pokiaľ je to možné, odstrániť používateľský profil a uložené nastavenia, funkcie, informácie a 

osobné údaje z vozidla; 

(c)         pokiaľ je to možné, zabezpečiť zakázanie funkcie zapamätania v prípade niektorých funkcií balíka 

služieb InControl alebo sa z týchto funkcií odhlásiť.  

14.3          Ak počas aktuálne platného predplatného služby tiesňového volania „SOS EmergencyCall“, asistenčnej 

služby „Optimised Roadside Assistance“ a služby „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ už 

nevlastníte vozidlo, tieto služby sa budú poskytovať novému používateľovi vozidla po zvyšok doby trvania 

aktuálneho predplatného za predpokladu, že nový používateľ vykoná vlastné nastavenie účtu služieb 

systému InControl. Nový používateľ musí vykonať vlastné nastavenie účtu služieb systému InControl a 

musí mať príslušný dátový program, aby mohol využívať prístupový bod Wi-Fi. 

14.4          Ukončenie poskytovania služieb systému InControl k dátumu ukončenia alebo skôr: 

(a)         všetky práva udelené v súlade s týmito podmienkami zaniknú; 

(b)         už viac nebudete mať prístup k službám systému InControl ani tieto služby nebudete môcť 

využívať; 
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(c)         ste povinní okamžite vymazať alebo odstrániť aplikáciu InControl Remote zo všetkých zariadení, 

na ktorých je aplikácia nainštalovaná, a okamžite zničiť všetky kópie aplikácie InControl Remote, 

ktoré máte vo vlastníctve, držbe alebo pod kontrolou. 

Obmedzená služba tiesňového volania však môže byť stále k dispozícii, ako je to opísané v bode 4.6. 

14.5          Po dátume ukončenia alebo po skoršom ukončení balíka služieb InControl môžeme odstrániť všetky 

záznamy a údaje, ktoré máme k dispozícii alebo nad ktorými máme kontrolu v súvislosti so službami 

systému InControl, bez záväzkov voči vám. 

15.             Ako nás kontaktovať 

15.1          Ak ste spotrebiteľ a máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti, obráťte sa na autorizovaného predajcu. 

15.2          Ak ste spotrebiteľ a chcete sa na nás obrátiť písomne, môžete nám svoju požiadavku poslať poštou, 

prípadne ju zaslať predajcovi, ktorý potvrdí prijatie a bude vás kontaktovať písomne. Ak sme vás povinní 

kontaktovať alebo vám odovzdať písomné oznámenie, urobíme tak prostredníctvom e-mailu, ručne alebo 

poštou na adresu, ktorú ste poskytli autorizovanému predajcovi, u ktorého ste zakúpili svoje vozidlo.  

15.3          Ak ste firemný zákazník, upozorňujeme vás na to, že akékoľvek oznámenie z vašej strany pre nás alebo z 

našej strany pre vás sa bude považovať za prijaté a riadne doručené okamžite po zverejnení na našej 

webovej lokalite, 24 hodín po odoslaní e-mailu alebo tri dni odo dňa odoslania príslušného listu. Pri 

dokazovaní doručenia oznámenia stačí v prípade listu preukázať, že takýto list bol správne adresovaný, 

označený pečiatkou a umiestnený do pošty, a v prípade e-mailu, že takýto e-mail bol odoslaný na zadanú 

e-mailovú adresu adresáta. 

16.             Iné dôležité podmienky 

16.1          V súlade s týmito podmienkami používania môžeme preniesť naše práva a povinnosti na inú organizáciu, 

čo však neovplyvní vaše práva alebo naše povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.  

16.2          Svoje práva a záväzky vyplývajúce z týchto podmienok môžete previesť na inú osobu len na základe nášho 

písomného súhlasu. 

16.3          Zmluva o poskytovaní balíka služieb InControl sa uzatvára medzi vašou a našou stranou. Nikto iný nemá 

nárok uplatňovať akékoľvek z týchto podmienok s výnimkou prípadu, keď poskytovateľ sieťových služieb 

uplatňuje ustanovenie 13.2 proti vám. 

16.4          Nasledujúce ustanovenia týchto podmienok zostávajú v platnosti aj po dátume ukončenia alebo po skoršom 

ukončení: 5, 6, 7, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 a 16. 

16.5          Každé ustanovenie týchto podmienok platí samostatne. Ak súd alebo iný príslušný orgán rozhodne, že 

niektoré z ustanovení sú v rozpore s právom alebo sú nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia zostanú v 

plnej platnosti a účinnosti. 
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16.6          Ak sa nám nepodarí vymôcť, aby ste splnili niektoré z vašich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok, 

alebo ak voči vám neuplatníme naše práva, prípadne ak sa vzdáme našich práv voči vám, neznamená to, 

že dané povinnosti nemusíte plniť. Ak sme upustili od vášho sankcionovania v dôsledku porušenia týchto 

podmienok, urobíme tak len v písomnej forme, neznamená to však, že vás automaticky v budúcnosti 

nebudeme sankcionovať v dôsledku ďalšieho porušenia podmienok z vašej strany.  

16.7          Ak ste spotrebiteľ, upozorňujeme vás, že táto zmluva uzavretá medzi vami a nami o využívaní balíka 

služieb InControl sa riadi slovenským právom. To znamená, že akýkoľvek spor alebo nárok vyplývajúci z 

týchto podmienok alebo súvisiaci s týmito podmienkami sa riadi slovenským právom. Obaja súhlasíme s 

tým, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa vyriešia prednostne vzájomnou dohodou, a v prípade, 

že sa dohoda nedosiahne, tak prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky podľa platných 

zákonov. 

16.8          Ak ste firemný zákazník, tieto podmienky, ich predmet a ich znenie (a všetky nezmluvné spory alebo 

pohľadávky) sa riadia slovenským právom. Obaja súhlasíme s tým, že všetky spory vyplývajúce z tejto 

zmluvy sa vyriešia prednostne vzájomnou dohodou, a v prípade, že sa dohoda nedosiahne, tak 

prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky podľa platných zákonov. 

  


