
InControl csomag felhasználási feltételek 

2021. november 28-tól érvényes 

1. Meghatározások  

1.1 Ismerje meg a Felhasználási feltételekben használt alábbi kifejezések jelentését: 

(a) „Flotta”: olyan járműcsoportot jelent, melyet egy üzleti vagy egyéb szervezet, és nem 

magánszemély birtokol vagy lízingel;   

(b) „Flottatulajdonos”: azt az üzleti vagy egyéb szervezetet jelenti, mely birtokolja, lízingeli vagy 

kezeli a Flottát; 

(c) „Flottajármű”: olyan Járművet jelent, mely a Flotta tagja.  Ez jelenthet például egy bérleti 

megállapodás részét képező Járművet, egy járműkölcsönző által az Ön rendelkezésére bocsátott 

bérelt Járművet, egy munkaadó által biztosított Járművet, illetve egy általunk vagy az egyik 

hivatalos márkakereskedőnk által ideiglenesen kölcsönadott Járművet. 

(d) „InControl csatlakoztatott szolgáltatások”: olyan adat-, SMS- és hangátvitelt jelent, melyet a 

Hálózati szolgáltató biztosít mindkét irányban a Jármű telepített és aktivált Telematikai SIM-

kártyáján keresztül, például az „SOS sürgősségi hívás” szolgáltatással és az „Optimalizált 

Roadside Assistance” szolgáltatással kapcsolatban, az „InControl Secure Tracker/Secure 

Tracker Pro” szolgáltatással kapcsolatban vagy az InControl Remote alkalmazásban vagy a 

Távoli parkolássegítő alkalmazásban kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban;; 

(e) „InControl csomag”: az InControl szolgáltatásokat, az InControl Remote alkalmazást, a Távoli 

parkolássegítő alkalmazást és a My InControl honlapot jelenti; 

(f) „InControl Remote alkalmazás”: azt az okostelefonos alkalmazást jelenti, mely az Online 

áruházból tölthető le (az alábbi, 2.1 szakaszban leírtak szerint), és amely lehetővé teszi a 

„Remote Essentials” funkciók, valamint az előfizetéstől függően a „Remote Premium” funkciók 

használatát; 

(g) Az „InControl szolgáltatások”  azokat az „InControl” szolgáltatásokat jelentik, amelyek (a 

járműmodelltől és az előfizetéstől függően) a következőket foglalják magukban: (i) az InControl 

Remote és a Távoli parkolássegítő alkalmazás és a My InControl honlap által nyújtott 

szolgáltatások; (ii) az „SOS sürgősségi hívás” szolgáltatás (beleértve az InControl csatlakoztatott 

szolgáltatásokat); (iii) az „Optimalizált Roadside Assistance” szolgáltatás (beleértve az InControl 

csatlakoztatott szolgáltatásokat) és (iv) az „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” 

szolgáltatás (beleértve az InControl csatlakoztatott szolgáltatásokat); 

(h)  „My InControl honlap”: azt a honlapot jelenti, melyen keresztül hozzáférhet az InControl 

szolgáltatásokkal kapcsolatos fiókjához, és használat bizonyos InControl szolgáltatásokat; 

(i) „Mobilhálózat”: az(oka)t a mobiltávközlési hálózato(ka)t jelenti, mely(eke)n keresztül az 

InControl szolgáltatások biztosításra kerülnek; 
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(j) „Hálózati szolgáltató”: azt a Mobilhálózati üzemeltetőt jelenti, mely biztosítja az InControl 

csatlakoztatott szolgáltatásokat, vagy azt a Mobilhálózati üzemeltetőt, mely igény szerint 

internetkapcsolatot biztosít a Wi-Fi Hotspot funkció számára;  

(k) „Személyes SIM-kártya”: azt az Előfizető-azonosító modulkártyát jelenti, mely a Jármű SIM-

kártya-foglalatában található, és lehetővé teszi az adatátvitelt a Wi-Fi Hotspot számára. A 

Személyes SIM-kártyát a Járműhöz mellékelve kaphatja meg, vagy külön vásárolhatja meg, a 

Járműmodell és az ország specifikációitól függően; 

(l) A „Távoli parkolássegítő alkalmazás” az az okostelefonos alkalmazás, amelyet az Online 

áruházból töltött le (az alábbi 2.1 szakaszban leírtak szerint), és amely lehetővé teszi az Ön 

számára a „Távoli parkolássegítő” funkcióinak használatát; 

(m) „SIM-ek”: a Telematikai SIM-kártyát és a Személyes SIM-kártyát jelenti;  

(n) „Telematikai SIM-kártya”: azt az előfizető-azonosító modulkártyát jelenti, mely a Járműbe építve 

található, és lehetővé teszi az InControl csatlakoztatott szolgáltatások használatát;  

(o) „Felhasználó”: minden olyan magánszemélyre vonatkozik, aki használja az InControl csomagot 

(vagy annak bármely részét), beleértve a Jármű utasait is; 

(p) „Jármű”: olyan járművet jelent, mely aktuálisan érvényes előfizetéssel rendelkezik az InControl 

szolgáltatásokra; 

(q) „Hang”: olyan hanghíváskapcsolatot jelent, melyet Ön a Telematikai SIM-kártyán keresztül 

indított a segélyszolgálatok és/vagy az országúti segélyszolgálatok felé és/vagy egyéb 

szolgáltatóink felé, illetve olyan hanghívásokat, melyet a Telematikai SIM-kártya fogad a 

segélyszolgálatoktól és/vagy hasonló szolgáltatóktól; 

(r) mi/minket/miénk: a Jaguar Land Rover Limited vállalatot jelenti (cégnyilvántartási szám: 

1672070), melynek bejegyzett irodája az Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF cím alatt 

található; 

(s) ön/öné azt a személyt jelenti, aki a Jármű elsődleges felhasználója.  Például egy magánszemély, 

aki személyesen megvásárolja és birtokolja a Járművet; a Jármű haszonélvezője egy bérleti 

megállapodás értelmében; egy munkaadó által biztosított Jármű jogosult felhasználója; a 

magánszemély, akinek egy járműkölcsönző vállalat rendelkezésére bocsátja a bérelhető 

Járművet; vagy az a magánszemély, akinek mi vagy egy hivatalos márkakereskedésünk 

ideiglenesen rendelkezésére bocsátja a Járművet.  

1.2 A jelen Felhasználási feltételekben az „írásban” és „írásos” szavak az e-mailekre is vonatkoznak, 

amennyiben ennek az ellenkezőjét nem állítjuk. 

1.3 Ezek a feltételek nem vonatkoznak az InControl Touch Pro vagy PIVI információs és 

szórakoztatórendszerrel rendelkező Járművek Wi-Fi Hotspot funkciójára.  Ezzel kapcsolatban tekintse meg 

az InControl Touch Pro és a PIVI funkció felhasználási feltételeit. 

2. FONTOS: KÉRJÜK, KÖRÜLTEKINTŐEN OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE A JELEN 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MIELŐTT AKTIVÁLNÁ INCONTROL CSOMAGJÁT, ÉS 

HASZNÁLNI KEZDENÉ AZT. KIEMELTEN FELHÍVJUK FIGYELMÉT A 6. ÉS 8. SZAKASZBAN 
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SZEREPLŐ FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKRE, VALAMINT A 10. ÉS 11. SZAKASZBAN SZEREPLŐ 

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSRA. 

2.1 A jelen felhasználási feltételek (“Felhasználási feltételek”) elfogadásával törvényes egyezség jön létre Ön 

között és köztünk. Az InControl csomag licencét a jelen Felhasználási feltételek alapján, és azon vonatkozó 

mobilalkalmazás-szolgáltató érvényben lévő szabályainak és irányelveinek betartásának feltételével 

biztosítjuk Önnek és minden más Felhasználónak, melynek honlapjáról („Online áruház”) Ön letöltötte az 

InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazást. Ha az InControl Remote vagy a Távoli 

parkolássegítő alkalmazásban bármilyen nyílt forráskódú szoftver található, a nyílt forráskódú licenc 

felülírhatja a jelen Felhasználási feltételek bizonyos pontjait.  

Emellett az InControl Remote alkalmazás útvonaltervező funkciójának Ön általi használatára a harmadik 

fél szolgáltató felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.  Ezeket itt olvashatja el:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

2.2 Flottajárművek 

A jelen Felhasználási feltételek akkor is vonatkoznak Önre, ha Ön egy InControllal rendelkező Flottajármű 

felhasználója.  Az InControl szolgáltatások használatával (beleértve egy aktív InControl szolgáltatásokkal 

rendelkező Flottajármű vezetését is) Ön elfogadja azt és beleegyezik abba, hogy a jelen Felhasználási 

feltételek és Adatvédelmi irányelveink vonatkoznak Önre, még akkor is, ha személyesen nem Ön vásárolta 

meg vagy lízingelte a Járművet vagy nem Ön rendelte meg az InControl szolgáltatásokat.   

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Flottatulajdonosnak lehetnek olyan felhasználási feltételei, irányelvei 

vagy eljárásai, melyek befolyásolhatják az InControl szolgáltatások vagy egy Flottajármű Ön általi 

használatát.  Az Ön felelőssége, hogy egyeztessen a Flottatulajdonossal az InControl szolgáltatások és a 

Flottajármű használatával kapcsolatban.  

2.3 HA NEM FOGADJA EL A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, ÖN NEM LESZ KÉPES AKTIVÁLNI 

INCONTROL CSOMAGJÁT, ÉS NEM BOCSÁTJÜK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE AZ INCONTROL 

CSOMAG LICENCÉT.  

2.4 Jövőbeli hivatkozás céljából ajánlott kinyomtatni egy példányt a jelen Felhasználási feltételekből. A jelen 

Felhasználási feltételek aktuális változatának másolata megtalálható a My InControl honlapján. 

3. A jelen Felhasználási feltételek és az InControl csomag módosításai 

3.1 Bármikor módosíthatjuk a jelen Felhasználási feltételeket, e-mailben elküldve Önnek a módosítás 

részleteit, vagy az InControl Remote alkalmazás legközelebbi elindításakor vagy a My InControl honlapjára 

való legközelebbi bejelentkezéskor értesítve Önt a módosításról. Előfordulhat, hogy az új felhasználási 

feltételek megjelennek a képernyőn, és Önnek el kell fogadnia azokat az InControl csomag használatának 

folytatásához. 

3.2 Időről időre frissítések jelenhetnek meg az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazáshoz 

az Online áruházban, és ezekről értesítést kaphat azon az eszközön, melyre telepítve van az InControl 

Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazás. A frissítés természetétől függően előfordulhat, hogy Ön 

nem fogja tudni használni az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazást, amíg nem tölti 

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
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le az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazás legújabb verzióját, és nem fogadja el az 

új felhasználási feltételeket. 

3.3 Az alábbi körülmények alapján módosíthatjuk az InControl szolgáltatásokat: 

(a) a szolgáltatóinkkal kapcsolatos változás esetén; és/vagy 

(b) olyan szabályozási vagy törvénymódosítás esetén, melyek megkövetelik, hogy módosításokat 

végezzünk az InControl szolgáltatásokban; és/vagy 

(c) az InControl szolgáltatások funkcióinak javítása és fejlesztések véghezvitele céljából.  

3.4 Észszerű erőfeszítéséket teszünk annak érdekében, hogy minden olyan változtatásról értesítsük, melyek 

jelentős mértékben érintik az Ön által igénybe vett InControl szolgáltatásokat. 

3.5 Amennyiben Ön fogyasztó, felfüggesztheti az InControl szolgáltatások használatát abban az esetben, ha 

a jelen Felhasználási feltételek vagy az InControl csomag módosításaiból Önnek anyagi hátránya 

származik. Ebben az esetben – amennyiben Ön a Jármű első tulajdonosa – értesítenie kell azt a hivatalos 

márkakereskedőt, akitől megvásárolta vagy lízingelte a Járművet, és ő visszatéríti azt a pénzösszeget, 

melyet Ön előre kifizetett az InControl szolgáltatásokért, de még nem kapta meg érte az adott 

ellenszolgáltatást. Ha Flottajárművet használ, az InControl szolgáltatások használatának felfüggesztése 

előtt egyeztetnie kell a Flottatulajdonossal. 

4. Az időszak, mely alatt biztosítjuk az InControl szolgáltatásokat 

4.1 Amint elkészült az InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókjának létrehozásával, egy megerősítő e-mailt 

küldünk Önnek, tájékoztatva arról, hogy az InControl szolgáltatások készen állnak a használatra. Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy az „SOS sürgősségi hívás” szolgáltatás az InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiók 

létrehozása előtt is aktív lesz, de csupán korlátozott, nem személyre szabott formában. 

4.2 Az InControl szolgáltatások biztosítása a jelenlegi előfizetési időszak lejárati dátumával („Végdátum”) 

szűnik meg, kivéve ha Ön megújítja azt (a 4.3 szakaszban leírtak szerint), illetve az InControl csomag 

biztosítása korábban is felfüggeszthető általunk vagy Ön által, a 13. és 14. szakaszban leírtak szerint. Az 

„SOS sürgősségi hívás”, az „Optimalizált Roadside Assistance” és az „InControl Secure Tracker/Secure 

Tracker Pro” esetén a Végdátum a My InControl honlapján tekinthető meg. Azonban a sürgősségi hívás 

korlátozott formában továbbra is elérhető lesz (lásd az alábbi, 4.6 szakaszt). 

4.3 Az InControl szolgáltatások megújítására vonatkozó információ elérhető lesz a My InControl honlapon, az 

InControl Remote alkalmazáson vagy e-mailben küldött értesítésen keresztül. Ha Flottajárművet használ, 

az InControl szolgáltatásokra való előfizetés megújítása előtt egyeztetnie kell a Flottatulajdonossal.  

4.4 Kérjük, vegye figyelembe, hogy az „SOS sürgősségi hívás”, az „Optimalizált Roadside Assistance” és az 

„InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” szolgáltatáshoz való hozzáférési és használati joga 

automatikusan megszűnik, ha eltávolítja Járművét az InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókjából.  

4.5 HA NEM BIRTOKOLJA VAGY HASZNÁLJA TOVÁBB A JÁRMŰVET (PÉLDÁUL ELADJA A JÁRMŰVET, 

LEJÁR A LÍZINGELÉSI IDŐSZAK, VAGY A JÁRMŰ ELTŰNIK VAGY ELLOPJÁK, ÉS NEM SIKERÜL 

MEGTALÁLNI), EL KELL TÁVOLÍTANIA A JÁRMŰVET AZ INCONTROL SZOLGÁLTATÁSOKHOZ 

TARTOZÓ FIÓKJÁBÓL. Ez a My InControl honlapján keresztül tehető meg. Ha nem távolítja el a Járművet 

fiókjából, akkor továbbra is Ön lesz a felelős a Járműben használt InControl szolgáltatásokkal kapcsolatban 
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felmerülő minden esetleges költségért. A Jármű eladása vagy átruházása előtt az Ön felelőssége, hogy 

szükség esetén a berendezések által lehetővé tett legteljesebb mértékben eltávolítson minden olyan adatot 

és tartalmat (beleértve a személyes adatokat is), melyeket a Jármű rendszerén és az InControl csomagban 

tárolt. A Jármű átadásakor köteles tájékoztatni az átvevő felet, ha bármilyen InControl szolgáltatás vagy 

funkció továbbra is aktív, és fel kell hívnia a figyelmét, hogy ezek az InControl szolgáltatások vagy funkciók 

adatokat gyűjtenek, használnak és osztanak meg, a jelen Felhasználási feltételekben és az Adatvédelmi 

irányelveinkben leírtak szerint. 

4.6 Korlátozott sürgősségi hívás az előfizetés lejárta után 

Ha nem újítja meg az InControl Protect vagy Remote előfizetés részét képező SOS sürgősségi hívás 

szolgáltatás előfizetését, a Jármű eredeti, a gyártó által kínál garanciájának kezdetétől számítva még 

összesen 10 évig használhatja a sürgősség hívás szolgáltatás korlátozott változatát. A kapcsolat 

fennmarad Ön Járműve és a segélyszolgálatok és/vagy Jaguar Land Rover között, mely vészhelyzet 

esetén aktiválódik. Pontosabban, ha a járműérzékelők egy lehetséges balesetet érzékelnek – például a 

Jármű légzsákjai felfúvódnak –, a Jármű automatikusan hívást indít a segélyszolgálatok felé, illetve, Ön 

manuálisan is indíthat hanghívást a segélyszolgálatok felé a felső konzolon található SOS sürgősségi hívás 

gombjával.  

Az Ön személyes kapcsolatfelvételi adatai továbbra is elérhetőek lesznek a segélyszolgálatok számára, 

feltéve, hogy Járműve össze van kapcsolva InControl fiókjával. Ha szeretné eltávolítani a Járművet az 

InControl fiókjából, azt a My Incontrol honlapján keresztül teheti meg.  Ha eltávolította a Járművet az 

InControl fiókjából, a segélyszolgálatok és/vagy a Jaguar Land Rover a továbbiakban nem férhet hozzá 

személyes kapcsolatfelvételi adataihoz (név, cím, okostelefon száma). Ez azt jelenti, hogy csak sürgősségi 

hívás indítása esetén léphetnek kapcsolatba a Önnel, illetve csak ilyenkor határozhatják meg az Ön 

helyzetét a Jármű helyzete alapján. Személyes adatai továbbra is felhasználásra kerülnek a korlátozott 

sürgősségi hívás szolgáltatás biztosítása érdekében, ahogyan az az InControl csomag Adatvédelmi 

irányelveiben is le van írva, és továbbra is ezek a Felhasználási feltételek maradnak érvényben. 

5. Az Ön személyes adatai 

5.1 A személyes adatokat az InControl Adatvédelmi Irányelvnek megfelelően kezeljük, amely a következő 

webhelyen található:https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/HUN vagy 

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

5.2 Annak érdekében, hogy biztosíthassuk Önnek az InControl szolgáltatásokat, nekünk és szolgáltatóinknak 

fel kell használnunk az Ön Járműve által küldött helyadatokat. A Jármű legutóbbi parkolási helyzetét 

folyamatosan figyelemmel követjük (és ez a funkció nem kapcsolható ki Ön által), az InControl 

szolgáltatások utazáskövetési funkcióját („Utazások”) azonban bármikor kikapcsolhatja a My InControl 

honlapján és az InControl Remote alkalmazásban. Ez megakadályozza, hogy a Jármű (a legutóbbi 

parkolási helyzet kivételével) bármilyen „Utazási információt” (az Adatvédelmi irányelvekben leírtak szerint) 

küldjön. Ha azonban az „SOS sürgősségi hívás”, az „Optimalizált Roadside Assistance” vagy az „InControl 

Secure Tracker/Secure Tracker Pro” funkció aktiválódik, a Jármű akkor is valós idejű helyadatokat küld az 

illetékes szolgáltatónak és/vagy segélyszolgálatoknak (a helyzettől függően), ha Ön kikapcsolta az 

Utazások funkciót. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” és 

az „SOS sürgősségi hívás” funkciók automatikusan aktiválódnak, ha releváns kiváltóesemény történik, 

például a Járművét kikapcsolt gyújtással vontatják, olyan módon mozgatják, mely aktiválja az InControl 

Secure Tracker/Secure Tracker Pro szolgáltatást, vagy kinyílnak a jármű légzsákjai. A releváns 

kiváltóeseményekkel kapcsolatos teljes körű részletekért kérjük, tekintse meg a Jármű kézikönyvét. A 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/HUN
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/HUN
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jármű akkor is automatikusan hívást indít a segélyszolgálatok felé a korlátozott sürgősségi hívás 

funkción keresztül, ha Ön még nem aktiválta az InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókját, vagy ha 

Ön nem képes manuálisan hanghívást indítani a segélyszolgálatok felé a korlátozott sürgősségi 

vészhívás funkció használatával. Ilyen hívás esetén a jármű információkat továbbíthat felénk 

és/vagy a segélyszolgálatok felé, beleértve a jármű helyadatait, az időt és a járműazonosítót. A jelen 

Felhasználási feltételek elfogadásával Ön beleegyezik a helyadatok ilyen módú felhasználásába. Egy 

hivatalos márkakereskedő felkeresésével Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését a Jármű 

helyadatainak és az Önről gyűjtött személyes adatok általunk történő felhasználásába, de kérjük, vegye 

figyelembe, hogy ez azt jelentheti, hogy a továbbiakban nem használhatja az InControl szolgáltatásokat. 

6. Az InControl csomag Ön általi használata 

6.1 Ön köteles: 

(a) megfelelően, az InControl felhasználói útmutatójában szereplő előírások alapján létrehozni az 

InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókját. Az InControl szolgáltatások nem aktiválódnak, amíg a 

teljes létrehozási folyamat be nem fejeződik; 

(b) kizárólag rendeltetésszerűen és észszerű módon használni az InControl szolgáltatásokat (például 

az „SOS sürgősségi hívás” szolgáltatás kizárólag valós vészhelyzetekben használható, az 

„Optimalizált Roadside Assistance” szolgáltatás kizárólag akkor használható, ha valóban az 

országúti segélyszolgálat segítségére van szükség, az „InControl Secure Tracker/Secure Tracker 

Pro” szolgáltatás pedig kizárólag a valós és/vagy vélt járműlopás esetén használható); 

(c) betartani minden vonatkozó közlekedési törvényt és bevált közlekedési gyakorlatot az InControl 

szolgáltatások használatával kapcsolatban (beleértve, de nem kizárólagosan a mobiltelefonok 

járművekben való használatára vonatkozó előírásokat); 

(d) gondoskodni InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókjában tárolt személyes információk 

pontosságáról, teljességéről és naprakészségéről, valamint a lehető leghamarabb értesíteni 

minket az ilyen információkkal kapcsolatos változásokról a My InControl honlapján keresztül; 

(e) az InControl szolgáltatásokhoz tartozó felhasználónevét, jelszavát és PIN-kódjait biztonságosan 

tárolni, és bizalmas információként kezelni. Ne ossza meg jelszavát vagy PIN-kódját senkivel. 

Sem mi, sem szolgáltatóink nem vagyunk kötelesek annak megállapítására, hogy ki rendelkezik 

felhatalmazással az Ön Járművének, jelszavának vagy PIN-kódjainak használatára. Ön a felelős 

minden olyan személy InControl szolgáltatásokkal kapcsolatos cselekedeteiért, akik az Ön 

belépési adatait használják, és amennyiben nem mi vagyunk a hibás fél, nem vagyunk 

felelősségre vonhatók az InControl szolgáltatások bárminemű jogosulatlan használatáért; 

(f) biztosítani, hogy minden Felhasználó a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelően használja 

az InControl csomagot, és az Ön felelőssége tájékoztatni őket a jelen Felhasználási feltételekről 

és az Adatvédelmi irányelvekről (beleértve a Járművön keresztüli adatgyűjtés és 

adatfelhasználás módját is); 

(g) felelősséget vállalni azért, hogy a Jármű felelősségbiztosítással rendelkezzen. Az InControl 

szolgáltatások semmilyen formában nem minősülnek biztosítási szolgáltatásoknak; 
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(h) bekapcsolni a „Szerviz üzemmódot”, amikor Járművét szervizelik, és bekapcsolni a „Szállítási 

üzemmódot”, amikor a Járművét szállítják, így megakadályozva, hogy a járműlopási riasztás 

aktiválódjon. Ez az InControl Remote alkalmazásban vagy a My InControl honlapján tehető meg; 

(i) bekapcsolni a „Valet üzemmódot”, amikor Járművét olyan személyre bízza, akinek nem szeretne 

hozzáférést biztosítani a Jármű Wi-Fi Hotspot szolgáltatásához;  

(j) felelősséget vállalni az „emlékezzen rám” funkció használatáért, mely az InControl csomag 

bizonyos funkcióira vonatkozik. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy automatikusan bejelentkezve 

maradjon a Jármű rendszerén, a funkciókhoz való kényelmesebb hozzáférés érdekében. Kérjük, 

ne feledje, hogy amíg a funkció aktív, a Járművet használó minden más személy megtekintheti 

az Ön tárolt beállításait, funkcióit, a járműben tárolt személyes adatait, és az Ön nevében 

használhatja a Jármű InControl szolgáltatásait. Gondoskodnia kell róla, hogy az „emlékezzen 

rám” funkció ki legyen kapcsolva, ha nem szeretne hozzáférést biztosítani más Felhasználók 

számára; 

(k) kizárólag az InControl szolgáltatások használatára és elérésére használni az InControl 

csatlakoztatott szolgáltatásokat; 

(l) tájékoztatni minket vagy a hivatalos márkakereskedőt a lehető leghamarabb, amint tudomást 

szerez egy, az InControl szolgáltatásokkal kapcsolatos biztonsági kockázatról vagy az InControl 

szolgáltatások jogosulatlan használatáról; 

(m) felelősséget vállalni minden olyan, Hálózati szolgáltatóval és adattervvel kapcsolatos költségért, 

mely a Személyes SIM-kártyával, valamint Wi-Fi Hotspot szolgáltatások használatával 

kapcsolatban merülnek fel (az előzetes próbaidőszak vagy az inkluzív adatterv lejárta után, ha 

van ilyen). Ebbe beletartoznak a Hálózati szolgáltató nemzetközi adatbarangolási díjai is. Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy az InControl csatlakoztatott szolgáltatások kis mennyiségű adatot 

küldenek az Ön Személyes SIM-kártyáján keresztül, amikor a Mobiladatok és/vagy a Wi-Fi 

Hotspot funkció be van kapcsolva; 

(n) megismerni és betartani a Flottatulajdonos minden vonatkozó követelményét az InControl 

szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban egy Flottajárműben. 

6.2 Bizonyos országok tilthatják vagy korlátozhatják bizonyos InControl szolgáltatások használatát (például a 

távoli motorindítási funkciót). Minden olyan országban, ahol használja, vagy ahol használni szeretné az 

InControl szolgáltatásokat, köteles megismerni és betartani minden helyi törvényi előírást. 

6.3 Önnek tilos: 

(a) lemásolni az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazást, kivéve ha a másolás 

egybevág az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazás normál használatával, 

vagy ha biztonsági másolat készítése vagy az üzemeltetési biztonság érdekében erre szükség 

van; 

(b) bérbe adni, lízingelni, továbblicencelni, kölcsönadni, lefordítani, egyesíteni, átalakítani, 

megváltoztatni vagy módosítani az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazást 

vagy a My InControl honlapot; 
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(c) átalakításokat vagy módosításokat végezni az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő 

alkalmazáson vagy a My InControl honlap részén vagy egészén, valamint lehetővé tenni az 

InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazás vagy a My InControl honlap vagy azok 

bármely részének kombinálását vagy egyesítését bármilyen más programmal; 

(d) szétválasztani, dekompilálni vagy visszafejteni az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő 

alkalmazás vagy a My InControl honlap bármely részét vagy egészét, valamint származékos 

műveket létrehozni ezek alapján, és bármilyen hasonló műveletet végezni, kivéve olyan mértékig 

(az 1988. évi szerzői jogi törvény 296A szakasza értelmében), ami alapvető fontosságú az 

együttműködés lehetővé tételéhez az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazás 

vagy a My InControl honlap és egy másik szoftverprogram között, azzal a feltétellel, hogy az ilyen 

módon szerzett információk: 

(i) kizárólag az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő okostelefonos alkalmazás 

vagy a My InControl honlap és egy másik szoftverprogram közötti együttműködés 

létrehozására lesznek felhasználva; 

(ii) nem kerülnek szükségtelenül felfedésre vagy kiadásra semmilyen harmadik félnek a mi 

előzetes írásos beleegyezésünk nélkül; és 

(iii) felhasználásukkal nem hoznak létre olyan szoftvert, mely alapvetően azonos az InControl 

Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazással vagy a My InControl honlappal.  

(e) törvénytelen módon, törvénytelen célra, a jelen Felhasználási feltételekkel nem egyező módon, 

csalárd módon vagy rosszindulatúan felhasználni az InControl csomagot, illetve lehetővé tenni 

ezt más számára, például betörni vagy rosszindulatú kódot – beleértve a vírusokat és ártalmas 

adatokat – bevinni az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazásba, a My 

InControl honlapba vagy bármilyen operációs rendszerbe; 

(f) az InControl csomag használata során megsérteni szellemi tulajdonjogainkat vagy bármilyen 

harmadik fél szellemi tulajdonjogát (amennyiben a jelen Felhasználási feltételen nem 

hatalmazzák fel az adott használatra);  

(g) olyan módon használni az InControl csatlakoztatott szolgáltatásokat, mely károsíthatja, üzemen 

kívül helyezheti, túlterhelheti, tönkreteheti vagy zavarhatja a mi rendszereinket vagy 

biztonságunkat vagy a Hálózati szolgáltató rendszereit vagy biztonságát, illetve hatással lehet a 

Hálózati szolgáltató más felhasználóira. 

(h) az InControl szolgáltatásokat vagy szoftvereket internetes csevegéssel, peer-to-peer 

fájlmegosztással („P2P”), bittorrent vagy proxy szerverhálózat használatával, spammeléssel, 

kéretlen e-mailek vagy kereskedelmi üzenetek tömeges kiküldésével vagy bármilyen e-mail-

kiszolgáló üzemeltetésével kapcsolatosan használni; 

(i) visszafejtéssel, dekompilálással, szétválasztással vagy egyéb módon forrás- vagy objektumkódot 

kinyerni a SIM-kártyákból vagy a SIM-kártyákon futó bármilyen szoftverből; 

(j) újraértékesíteni vagy a Jármű utasain kívüli harmadik feleknek való szolgáltatás nyújtására 

felhasználni az InControl csomagot az InControl csomag használata idején; 
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(k) a Telematikai SIM-kártyát az InControl csatlakoztatott szolgáltatásokhoz való használaton, és az 

általunk időről időre engedélyezett használaton kívül bármilyen más célra felhasználni;  

(l) a SIM-kártyák olyan módú használatának lehetővé tétele, mely veszélyeztetheti, ronthatja vagy 

zavarhatja a Mobilhálózat működését vagy a Mobilhálózat minőségét, illetve befolyásolhatja 

bármilyen távközlési vagy informatikai hálózat vagy rendszer integritását vagy biztonságát;  

(m) a jelen Felhasználási feltételekben pontosan meghatározott módtól eltérően használni vagy 

másolni a SIM-kártyákat; 

(n) az InControl csatlakoztatott szolgáltatásokat bármilyen olyan hangátvitelre használni (beleértve a 

Voice Over Internet Protokollt is), mely eltér a fenti Hang meghatározásban foglaltaktól, kivéve ha 

erre kimondott engedélyt kap tőlünk; vagy 

(o) bármilyen olyan módon használni az InControl szolgáltatásokat, melybe olyan szolgáltatásnyújtás 

tartozik, mely lehetővé teszi a hozzáférést egy nyilvános IP- vagy internetes címhez, proxy átjárón 

keresztül vagy bármilyen egyéb módon. 

6.4 Az InControl csomag használatakor minden esetben Ön a felelős a saját és utasai biztonságáért, valamint 

Járműve és egyéb tulajdonai biztonságáért. Az InControl szolgáltatásokat – különösen az InControl 

Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazást – csak akkor szabad használnia, ha ezt biztonságosan 

megteheti. Nem vállalunk semmilyen felelősséget olyan halálesetekért, személyi sérülésekért vagy anyagi 

károkért, melyek a jelen szakasz be nem tartása miatt következtek be. 

6.5 Az InControl csomag használatával Ön tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az internetes adatátvitel soha 

nem lehet teljesen privát vagy biztonságos. Az általunk és szolgáltatóink által alkalmazott biztonsági 

berendezések ellenére nem tudjuk garantálni, hogy az interneten, az InControl szolgáltatásokon keresztül 

közzétett információkhoz mások nem férhetnek hozzá. 

6.6 Ha úgy dönt, hogy a Járműhöz gyárilag mellékelt Személyes SIM-kártyát lecseréli egy másik Személyes 

SIM-kártyára, Ön lesz a felelős minden olyan, Hálózati szolgáltatóval és adattervvel kapcsolatos költségért, 

mely az új Személyes SIM-kártya által lehetővé tett szolgáltatásokból és adatátvitelekből ered. Ha 

Flottajárművet használ, a Személyes SIM-kártya kicserélése előtt egyeztetnie kell a Flottatulajdonossal. 

7. Szellemi tulajdonjogok 

7.1 Ön tudomásul veszi, hogy az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazással és a My 

InControl honlappal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok vagy az azokkal kapcsolatos engedélyek a világ 

minden részén minket illetnek, továbbá tudomásul veszi, hogy az InControl Remote vagy a Távoli 

parkolássegítő alkalmazás használatára csupán engedéllyel rendelkezik (nem tulajdonjoggal), valamint, 

hogy nem rendelkezik több joggal az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazással 

kapcsolatban a jelen Felhasználási feltételekben meghatározottaknál. 

7.2 Az InControl Remote vagy a Távoli parkolássegítő alkalmazás és a My InControl honlap bizonyos 

szoftverelemei nyílt forráskódú szoftverek, melyek szellemi tulajdonjogát harmadik felek birtokolják. Az 

ilyen nyílt forráskódú szoftverelemek kivételével Ön tudomásul veszi, hogy Ön nem jogosult az InControl 

csomag bármely részéhez tartozó forráskódhoz való hozzáférésre. 

8. Az InControl szolgáltatások elérhetősége és használata 
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8.1 Az InControl szolgáltatások használata érdekében Járművének rendelkeznie kell egy beágyazott 

telematikai eszközzel, mely jeleket fogad a globális navigációs műholdrendszertől („GNSS”), és vezeték 

nélküli kommunikációs hálózatokon keresztül kommunikál szolgáltatóinkkal. 

8.2 A 8.5, a 8.6 és a 8.7 szakasz függvényében: 

(a) az InControl Remote alkalmazás a legtöbb országban használható, ha az adatbarangolás be van 

kapcsolva az Ön eszközén, vagy rendelkezik Wi-Fi-kapcsolattal; 

(b) az „SOS sürgősségi hívás” szolgáltatás elérhető abban az országban, melyhez a jármű 

specifikációját tervezték, továbbá azokban az országokban, ahol a 112 vészhelyzeti telefonszám 

támogatott. Vegye figyelembe, hogy azokban az országokban, ahol a 112 vészhelyzeti 

telefonszám támogatott, kizárólag hanghívás történik, és a helyinformációk nem kerülnek 

elküldésre; 

(c) az „Optimalizált Roadside Assistance” szolgáltatás elérhető abban az országban, melyhez a 

jármű specifikációját tervezték, valamint minden más, az Ön Jaguar Roadside szolgáltatása által 

lefedett országban; 

(d) az „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” szolgáltatás elérhető abban az országban, 

melyhez a jármű specifikációját tervezték, valamint az egész Európai Gazdasági Térségben 

(EGT) és az Egyesült Királyságban.  

A járművéhez és/vagy eszközéhez tartozó InControl szolgáltatásokat a jármű gyártási specifikációjának 

megfelelő országban való használatra tervezték.  Előfordulhat, hogy egyes InControl szolgáltatások 

működnek ezen országon kívül, de ezt ellenkező állítás hiányában nem garantáljuk.   

8.3 Ha megvásárolta az „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” szolgáltatást:  

(a) abban az esetben, ha Járművét ellopják, és rendelkezik ilyen szolgáltatással, azonnal értesítenie 

kell a rendőrséget, és bűnügyi hivatkozási számot kell kérnie; 

(b) tudomásul kell vennie, hogy a szolgáltatás célja, hogy segítsen nyomon követni Járműve 

helyzetét, melybe nem tartozik bele a Jármű valós visszaszerzése. Ennek megfelelően nem 

vállalunk felelősséget semmilyen olyan anyagi kárért, mely a Jármű visszaszerzése előtt vagy 

során keletkezett az adott helyen; 

(c) nem tudjuk garantálni, hogy a szolgáltatás használatával a Jármű megtalálható lesz, és nem 

vállalunk felelősséget a járműlopási nyomkövető szolgáltató vagy a rendőrség általi tettekért vagy 

mulasztásokért;  

(d) tudomásul kell vennie, hogy az ilyen szolgáltatás megvásárlása nem kötelezi a rendőrséget a 

nagyközönség számára biztosítottól nagyobb mértékű vagy eltérő eljárásra; és 

(e) Ön nem kérdezheti le Járműve helyadatait a járműlopási nyomkövető szolgáltatótól. 

8.4 Kiválaszthatja azt az időszakot, amíg aktiválni szeretné a „Szerviz üzemmódot” vagy a „Szállítási 

üzemmódot”. Ezek a funkciók automatikusan kikapcsolnak a kiválasztott időszak lejárta után. Ha Járművét 

ennél az időszaknál hosszabb ideig szervizelik vagy szállítják, ismét aktiválnia kell a funkciót. 
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8.5 Az „Optimalizált Roadside Assistance” szolgáltatás nem lesz elérhető, miközben egy aktív SOS sürgősségi 

hívás van folyamatban az InControl szolgáltatásokon keresztül.  

8.6 Ha megvásárolta a Wi-Fi Hotspot szolgáltatást, vagy az előzetes ingyenes próbaidőszakban használja a 

Wi-Fi Hotspot szolgáltatást, kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat: 

(a) A Wi-Fi-kapcsolat nem minden esetben lehet elérhető, és elérhetősége az Ön Mobilhálózati 

üzemeltetője által biztosított mobiljeltől függ; 

(b) A Wi-Fi-kapcsolat nem elérhető a SOS sürgősségi hívás, az Optimalizált Roadside Assistance 

vagy az InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro szolgáltatás használata közben. A Wi-Fi-

kapcsolat szintén nem elérhető harminc percig egy SOS sürgősségi hívás vagy egy Optimalizált 

Roadside Assistance hívás befejezése után, vagy addig, amíg a járműlopási nyomkövető 

szolgáltatónk le nem zárja a folyamatban lévő InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro 

ügyet. 

A Wi-Fi Hotspot szolgáltatás előzetes ingyenes próbaidőszaka után (ha van ilyen) vagy az inkluzív adatterv 

lejárása után (ha van ilyen) a Wi-Fi Hotspot további használatához adattervet kell vásárolnia egy Ön által 

választott Mobilhálózati üzemeltetőtől. 

8.7 Az InControl szolgáltatásokat észszerű szakértelemmel és gondossággal biztosítjuk Önnek, és észszerű 

erőfeszítéseket teszünk azért, hogy az InControl szolgáltatásokat heti 7 napon, a nap 24 órájában 

biztosítani tudjuk Önnek, azonban tudomásul kell vennie a következőket: 

(a) nem tudjuk garantálni az InControl szolgáltatások (vagy azok bármely funkciójának) vagy a My 

InControl honlap hibamentességét és folyamatos elérhetőségét. Minden InControl szolgáltatás 

elérhetősége és működése a hálózati lefedettségtől, és a Járművére vonatkozó egyéb 

tényezőktől függ. Elképzelhető például, hogy az InControl szolgáltatások nem elérhetők minden 

területen (például félreeső vagy zárt területeken), és működésüket befolyásolhatják az olyan 

akadályok, mint például hegyek, magas épületek és alagutak. Emellett elképzelhető, hogy a 

GNSS (ld. GPS) jelek sem minden esetben elérhetők, ami befolyásolja az InControl 

szolgáltatások működését és elérhetőségét. Az InControl szolgáltatások elérhetőségét és 

működését befolyásoló egyes tényezőkkel kapcsolatos részletekért kérjük, tekintse meg a Jármű 

kézikönyvét; 

(b) előfordulhat, hogy az InControl szolgáltatások nem működnek, ha Járművét (és a Jármű 

telematikai vezérlőegységét) nem tartják karban, és nem tartják fenn a megfelelő működési 

állapotát;  

(c) az „SOS sürgősségi hívás” az „Optimalizált Roadside Assistance” és az „InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro” szolgáltatás működése a telematikai vezérlőegység és a Jármű 

teljes mértékű üzemképességének függvénye. Ha tehát a telematikai vezérlőegység károsodott 

vagy eltávolították azt, az InControl szolgáltatások nem szolgáltathatók; 

(d) az InControl szolgáltatások elérhetősége függhet az InControl szolgáltatások (beleértve az azzal 

kapcsolatos minden távközlési hálózatot) karbantartás és/vagy módosítás miatti 

elérhetetlenségétől és/vagy leállásától. 

8.8 Amennyiben Ön fogyasztó, törvény által biztosított jogokkal rendelkezik, ha a szolgáltatások biztosítása 

nem észszerű szakértelemmel és gondossággal történik, vagy ha a szoftverek hibásak vagy nem a leírtak 
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szerint működnek. Jogi tanácsot kérhet az Állampolgári Tanácsadó Iroda vagy a Kereskedelmi Előírások 

Hivatalának helyi kirendeltségén. A jelen Felhasználási feltételek egyik rendelkezése sem befolyásolja 

ezeket a törvény által biztosított jogokat. 

9. Szolgáltatók, helyi hatóságok és segélyszolgálatok 

9.1 Az InControl szolgáltatások biztosítása érdekében együttműködünk különböző szolgáltatókkal (beleértve a 

Hálózati szolgáltatókat), bűnüldöző hatóságokkal és a segélyszolgálatokkal. Időről időre 

megváltoztathatjuk szolgáltatóink kilétét. 

9.2 Nem vállalunk felelősséget egy harmadik félnek minősülő szolgáltatók tetteiért vagy mulasztásaiért, illetve 

a bűnüldöző hatóságok vagy a segélyszolgálatok tetteiért vagy mulasztásaiért. 

9.3 Ön nem kerül jogi kapcsolatba szolgáltatóinkkal, kivéve abban az esetben, ha közvetlenül egyezséget köt 

egy harmadik félnek minősülő szolgáltatóval. Ön nem lesz harmadik félként haszonélvezője semmilyen 

köztünk és szolgáltatóink között születő egyezségnek. 

10. Felelősségkorlátozás, ha Ön üzleti célokra használja az InControl csomagot 

10.1 Ön tudomásul veszi, hogy az InControl csomag nem az Ön egyéni igényei alapján lett kifejlesztve, ezért az 

Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az InControl csomag kiszolgálja igényeit. 

10.2 Az InControl csomagot kizárólag az Ön vállalatán vagy szervezetén belüli belső használat céljából 

szolgáltatjuk, és Ön beleegyezik abba, hogy nem használja az InControl csomagot semmilyen 

újraértékesítési célra. 

10.3 Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a következő (akár a szerződés teljesítésével 

kapcsolatos tevékenységből, jogszabálysértésből (beleértve, de nem kizárólagosan a hanyagságot), 

kötelességszegésből vagy egyéb tevékenységből adódó) eseményekért, melyek a Felhasználási 

feltételekből vagy az InControl csomaggal kapcsolatban keletkeznek: 

(a) nyereség-, értékesítés-, üzlet- vagy bevételvesztés; 

(b) üzemszünet; 

(c) várható megtakarítások elvesztése; 

(d) adatok vagy információk elvesztése vagy sérülése; 

(e) üzletilehetőség-, hírnév- vagy hitelvesztés; vagy 

(f) bármilyen közvetett következményként bekövetkező veszteség vagy kár. 

10.4 A 10.3 szakaszban meghatározott veszteségeken kívül (melyekért nem vállalunk felelősséget) a jelen 

Felhasználási feltételek értelmében és az InControl csomaggal kapcsolatban az általunk megfizetendő 

maximális összesített kártérítési összeg (akár a szerződés teljesítésével kapcsolatos tevékenységből, 

jogszabálysértésből (beleértve, de nem kizárólagosan a hanyagságot), kötelességszegésből vagy egyéb 

tevékenységből adódóan) semmilyen körülmények között sem haladhatja meg annak az összegnek a 

100%-át, melyet Ön nekünk fizetett az InControl csomagért. Ez a felső határérték nem vonatkozik a 10.5 

szakaszra. 

http://uk.practicallaw.com/9-206-0016?q=shrink+wrap#a716007
http://uk.practicallaw.com/9-206-0016?q=shrink+wrap#a716007
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10.5 A jelen Felhasználási feltételek egyik rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a felelősségünket a 

következő esetekben: 

(a) a hanyagságunkból adódó haláleset vagy személyi sérülés; 

(b) csalás vagy csalárd hamis állítás; 

(c) bármilyen olyan egyéb felelősség, mely nem zárható ki vagy nem korlátozható az angol 

jogszabályok alapján. 

10.6 A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben meghatározzák kötelezettségeinket és felelősségünket az 

InControl csomag szolgáltatásával kapcsolatban. Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben ennek 

az ellenkezője nem áll, nincsenek olyan kifejezett vagy hallgatólagos feltételek, garanciák, előterjesztések 

vagy egyéb olyan kikötések, melyek ránk nézve kötelező érvényűek. A törvény által engedélyezett lehető 

legteljesebb mértékben kizárunk minden olyan, az InControl csomag szolgáltatásával kapcsolatos feltételt, 

garanciát, előterjesztést vagy egyéb kikötést, mely egyébként valamilyen rendelet, általános jog vagy 

egyéb ok értelmében a jelen Felhasználási feltételek részét képezné. 

11. Felelősségkorlátozás, ha Ön fogyasztóként használja az InControl csomagot 

11.1 Ön tudomásul veszi, hogy az InControl csomag nem az Ön egyéni igényei alapján lett kifejlesztve, ezért az 

Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az InControl csomag kiszolgálja igényeit. 

11.2 Amennyiben nem tartjuk be a jelen Felhasználási feltételeket, az alábbi 11.3 és 11.5 szakaszok értelmében 

felelősek vagyunk az olyan veszteségekért, vagy károkért, melyek a jelen Felhasználási feltételek általunk 

történő megszegésének vagy hanyagságunk előrelátható következménye, de nem vagyunk felelősek 

semmilyen előre nem látható veszteségért vagy kárért. A veszteség vagy kár akkor tekinthető 

előreláthatónak, ha az az általunk elkövetett szerződésszegés egyértelmű következménye, vagy 

amennyiben az Ön által és általunk megfigyelhető abban az időben, amikor az Ön InControl csomagja 

aktiválva van.  

11.3 Az InControl csomagot kizárólag háztartási vagy magáncélú felhasználásra szolgáltatjuk. Ön beleegyezik 

abba, hogy nem használja az InControl csomagot semmilyen kereskedelmi, üzleti vagy újraértékesítési 

célra, és nem tartozunk Önnek felelősséggel semmilyen üzleti veszteséggel kapcsolatban (beleértve, de 

nem kizárólagosan a nyereségvesztést, az üzletvesztést, az üzemszünetet vagy az üzletilehetőség-

vesztést). 

11.4 Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy nem korlátozzuk a saját felelősségünket a következő esetekben: 

(a) a hanyagságunk által okozott haláleset vagy személyi sérülés;  

(b) csalás vagy csalárd hamis állítás; 

(c) bármilyen olyan egyéb felelősség, mely nem zárható ki vagy nem korlátozható az angol 

jogszabályok alapján.  

11.5 A jelen Felhasználási feltételek értelmében és az InControl csomaggal kapcsolatban az általunk 

megfizetendő maximális összesített kártérítési összeg (akár a szerződés teljesítésével kapcsolatos 

tevékenységből, jogszabálysértésből (beleértve, de nem kizárólagosan a hanyagságot), 

kötelességszegésből vagy egyéb tevékenységből adódóan) semmilyen körülmények között sem haladhatja 
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meg azon díjak összesített összegét, melyet Ön nekünk fizetett az InControl csomagért. Ez nem vonatkozik 

a 11.4 szakaszban leírt veszteségtípusokra.  

12. A hatáskörünkön kívül eső események 

12.1 A jelen, 12. szakaszban „A hatáskörünkön kívül eső események” kifejezés minden olyan tettre vagy 

eseményre vonatkozik, mely jelentősen befolyásolja az InControl csomag Ön általi használatát, és az 

észszerű hatáskörünkön kívül esik, beleértve, de nem kizárólagosan a sztrájkokat, a kizárásokat vagy 

harmadik felek által végzett egyéb ipari tevékenységet, a polgári nyugtalanságot, a zavargást, a 

megszállást, a terrortámadást vagy terror-fenyegetettséget, a háborút (deklarált vagy nem deklarált) vagy 

háborús fenyegetettséget vagy háborús készültséget, a tüzet, a robbanást, a vihart, az árvizet, a 

földrengést, a talajsüllyedést, a járványt vagy egyéb természeti katasztrófákat, a nyilvános vagy privát 

távközlési hálózatok üzemképtelenségét, illetve bármilyen bűnüldöző hatóság vagy a segélyszolgálatok 

tetteit vagy mulasztásait. 

12.2 Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan esetért, amikor egy, a hatáskörünkön kívül eső esemény miatt 

nem tudjuk teljesíteni vagy késve teljesítjük a jelen Felhasználási feltételek ránk vonatkozó bármely 

kötelezettségét.  

12.3 Ha egy olyan, a hatáskörünkön kívül eső esemény történik, mely befolyásolja a jelen Felhasználási 

feltételekben foglalt kötelezettségeink végrehajtását:  

(a) Észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a 3.4 szakasz értelmében értesítsük 

Önt, ha bármilyen jelentős változás történik az Ön által használt InControl szolgáltatásokkal 

kapcsolatban; 

(b) a hatáskörünkön kívül eső esemény időtartama alatt a jelen Felhasználási feltételekben foglalt 

kötelezettségeink felfüggesztésre kerülnek, a kötelezettségeink teljesítési ideje pedig 

meghosszabbításra kerül. Ha egy, a hatáskörünkön kívül eső esemény akadályoz minket az 

InControl szolgáltatások biztosításában, a hatáskörünkön kívül eső esemény befejeződése után 

az észszerűség határain belül a lehető leghamarabb újraindítjuk az InControl szolgáltatásokat. 

12.4 Felbonthatja a szerződést, ha egy, a hatáskörünkön kívül eső esemény történik, és nem szeretné, ha a 

továbbiakban biztosítanánk Önnek az InControl szolgáltatásokat. Ha Flottajárművet használ, az InControl 

szolgáltatások használatának felfüggesztése előtt egyeztetnie kell a Flottatulajdonossal. 

13. Az InControl szolgáltatások felmondása vagy felfüggesztése általunk 

13.1 Abban az esetben, ha Ön: 

(a) megsérti a jelen Felhasználási feltételek bármelyikét;  

(b) fogyasztó és csődöt jelent; vagy 

(c) üzleti ügyfél és vállalata, cége vagy szervezete felszámolás alá kerül, vagy csődgondnokot vagy 

végelszámolót neveznek ki, hogy rendelkezzen néhány vagy minden eszköze fölött. 

Ilyen esetben jogunkban áll azonnal felmondani vagy felfüggeszteni az InControl szolgáltatások (vagy azok 

bármely részének) biztosítását Ön felé, az Ön előzetes értesítése nélkül. A Felhasználási feltételek 

megsértése esetén az Ön felelőssége megfizetni minden ezzel kapcsolatban nálunk keletkező észszerű 
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költséget (beleértve az InControl szolgáltatások biztosítása érdekében az Ön Járművébe szerelt 

készülékék eltávolításával kapcsolatos észszerű költségeket).  

13.2 Ha megsérti a fenti, az InControl csatlakoztatott szolgáltatásokkal kapcsolatos 6. szakasz bármely 

feltételét, Hálózati szolgáltatónk jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni az InControl csatlakoztatott 

szolgáltatások biztosítását, az Ön előzetes értesítése nélkül. A feltételek megsértése esetén az Ön 

felelőssége megfizetni minden ezzel kapcsolatos észszerű költséget a Hálózati szolgáltatónk felé. 

13.3 Jogunkban áll azonnal hatállyal felmondani az InControl szolgáltatások biztosítását Ön felé, ha az Ön 

országában bármilyen okból megszüntetjük az InControl szolgáltatások biztosítását. 

14. Az InControl szolgáltatások felmondása vagy felfüggesztése Ön által 

14.1 Ha aktiválta az InControl szolgáltatásokat, a Végdátumnál korábban csak abban az esetben mondhatja fel 

az InControl szolgáltatásokat, ha: 

(a) bármilyen érdemi módon megsértjük a jelen Felhasználási feltételeket; 

(b) Ön fogyasztó, és mi felszámolás alá kerülünk, vagy csődgondnokot vagy végelszámolót 

neveznek ki, hogy rendelkezzen eszközeink fölött; 

(c) az Ön anyagi hátrányára megváltoztatjuk a jelen Felhasználási feltételeket vagy az InControl 

szolgáltatásokat, a 3.4 szakaszban leírtak szerint; 

(d) egy, a hatáskörünkön kívül eső esemény befolyásolja működésünket, a 12.4 szakaszban leírtak 

szerint. 

Ha ezen szakasz alapján szeretné felmondani a szerződést, erről a 15. szakaszban leírtak szerint 

értesítenie kell minket. Ha Flottajárművet használ, az InControl szolgáltatások használatának 

felfüggesztése előtt egyeztetnie kell a Flottatulajdonossal. 

14.2 Ha nem birtokolja vagy használja tovább a Járművet (például eladja a járművet, lejár a lízing, vagy a jármű 

eltűnik vagy ellopják), Önnek a következőket kell tennie: 

(a) távolítsa el a Járművet az InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókjából; 

(b) ha lehetséges, törölje a Járműből a felhasználói profilját és minden tárolt beállítását, funkcióját, 

információját és személyes adatát; 

(c) ha lehetséges, biztosítsa, hogy az InControl csomag egyes funkcióinál ki legyen kapcsolva az 

„emlékezzen rám” funkció, és/vagy jelentkezzen ki a funkciókból.  

14.3 Ha nem birtokolja vagy használja tovább a Járművet, és a Jármű érvényes előfizetéssel rendelkezik az 

„SOS sürgősségi hívás”, az „Optimalizált Roadside Assistance” és/vagy az „InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro” szolgáltatásra, a Jármű új Felhasználója az aktuális előfizetési időszak 

lejártáig használhatja a szolgáltatásokat, attól függően, hogy létrehoz-e saját InControl szolgáltatásokhoz 

tartozó fiókot. A Wi-Fi Hotspot funkció használatához az új felhasználónak létre kell hoznia egy saját 

InControl szolgáltatásokhoz tartozó fiókot, és adattervvel kell rendelkeznie. 

14.4 Az InControl szolgáltatások Végdátumkor vagy korábban történő felmondása esetén: 
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(a) megszűnik minden olyan joga, melyet a jelen Felhasználási feltételek biztosítanak Önnek; 

(b) nem férhet hozzá a továbbiakban az InControl szolgáltatásokhoz és nem használhatja azokat; és 

(c) azonnal le kell törölnie vagy el kell távolítania az InControl Remote alkalmazást minden olyan 

eszközről, melyre az telepítve van, és azonnal meg kell semmisítenie az InControl Remote 

alkalmazás minden olyan másolatát, mely az Ön birtokában van vagy amely fölött Ön rendelkezik. 

Azonban a sürgősségi hívás korlátozott formában továbbra is rendelkezésre állhat, a 4.6 szakaszban leírtak 

szerint. 

14.5 Az InControl csomag Végdátumkor vagy korábban történő lemondását követően minden olyan bejegyzést 

vagy adatot törölhetünk az Ön InControl szolgáltatásaival kapcsolatban, mely a birtokunkban van vagy 

amely fölött mi rendelkezünk, és ezzel kapcsolatban nem tartozunk felelősséggel Önnek. 

15. Kapcsolatfelvétel velünk 

15.1 Ha Ön fogyasztó, és bármilyen kérdése vagy panasza van, kérjük vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos 

márkakereskedővel. 

15.2 Ha Ön fogyasztó, és írásban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, levelét elküldheti megbízott által vagy 

postai úton egy hivatalos márkakereskedőnek, aki írásos válaszban megerősíti levele kézhezvételét. Ha 

írásban kell felvennünk Önnel a kapcsolatot vagy írásos értesítőt kell küldenünk Önnek, ezt e-mailben, 

megbízott által vagy postai úton fogjuk megtenni, azt a címet használva, melyet a megvásárlásakor 

megadott a hivatalos Jaguar márkakereskedőnek.  

15.3 Ha Ön üzleti ügyfél, kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön írásos értesítést küld nekünk vagy mi küldünk 

írásos értesítőt Önnek, az üzenet a honlapon való közzététel után azonnal, az e-mail elküldése után 24 

órával vagy a postázás után három nappal átvettnek és megfelelően kézbesítettnek minősül. Az írásos 

értesítések kézbesítésének bizonyításához elegendő bizonyítani, hogy levél esetén az adott levél 

megfelelően lett megcímezve, felbélyegezve és postára adva, e-mail esetében pedig azt, hogy az adott 

levél a címzett megadott e-mail-címére lett elküldve. 

16. További fontos feltételek 

16.1 A jelen Felhasználási feltételekben foglalt jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk egy másik 

vállalatra, de ez nem befolyásolja az Önnek a jelen Felhasználási feltételekben foglalt jogait, vagy a mi 

kötelezettségeinket.  

16.2 Ön csak abban az esetben ruházhatja át a jelen Felhasználási feltételekben foglalt jogait és kötelezettségeit 

egy másik személyre, ha erre írásban engedélyt adunk. 

16.3 Az InControl csomag szolgáltatásával kapcsolatos szerződés Önre és ránk érvényes. Más személynek 

nincs joga a jelen Felhasználási feltételek betartatására, kivéve a Hálózati üzemeltetőt, aki betartathatja 

Önnek a 13.2 szakaszt. 

16.4 A következő szakaszok a Végdátumkor vagy korábban történő felmondás után is érvényben maradnak: a 

jelen Feltételek 5., 6., 7., 9.2, 10., 11., 12., 13., 14. és 16. szakaszai. 
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16.5 A jelen Felhasználási feltételek minden szakasza önállónak minősül. Ha bármilyen törvényszék vagy 

illetékes hatóság bármelyik szakaszt törvénytelennek vagy betartathatatlannak minősít, a többi szakasz 

korlátozás nélkül hatályos marad. 

16.6 Ha nem hívjuk fel a figyelmét, hogy hajtsa végre bármely, a jelen Felhasználási feltételekben foglalt 

kötelezettségét, illetve ha nem élünk az Önnel szembeni jogainkkal, vagy ezt késve tesszük meg, az nem 

azt jelenti, hogy lemondtunk az Önnel szembeni jogainkról, és nem jelenti azt, hogy Önnek nem kell 

betartania ezeket a kötelezettségeket. Ha mentességet adunk Önnek a jelen Felhasználási feltételek Ön 

általi megsértését követően, azt mindenképpen kizárólag írásban fogjuk megtenni, és ez nem jelenti azt, 

hogy a jövőben automatikusan mentességet fogunk adni minden Ön általi kihágás alól.  

16.7 Ha Ön fogyasztó, kérjük, vegye figyelembe, hogy az InControl csomag használatával kapcsolatos, Ön 

között és köztünk köttetett szerződésre az angol jogszabályok vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a jelen 

Felhasználási feltételekkel kapcsolatban felmerülő minden vita vagy követelés az angol törvények alapján 

kerül elbírálásra. Ön és mi is elfogadjuk azt, hogy Anglia és Wales bíróságai nem kizárólagos joghatósággal 

rendelkeznek.  

16.8 Ha Ön üzleti ügyfél, a jelen Felhasználási feltételek, azok tárgya és információi (és minden, a szerződésen 

kívüli vita és követelés) az angol jogszabályok hatásköre alá tartoznak. Mindkét fél elfogadja azt, hogy 

Anglia és Wales bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek. 


