
Общи условия за пакета InControl 

В сила от 28 ноември 2021 г. 

1. Определения  

1.1 Когато в тези условия се използват следните думи, те ще означават следното: 

(a) „Автомобилен парк“ е група превозни средства, които се притежават от или отдават под 

наем на фирма или друга организация, а не физическо лице;   

(b) „Собственик на автомобилен парк“ е фирма или друга организация, която притежава, 

наема или управлява автомобилния парк; 

(c) „Автомобил от автомобилен парк“ е превозно средство, което е част от автомобилен 

парк.  Това например може да включва автомобил, отдаван под наем посредством договор, 

или автомобил предоставен Ви от компания за отдаване под наем, или автомобил, 

предоставен Ви от Вашия работодател, или автомобил, предоставен Ви от нас или от 

нашите упълномощени търговци за временно ползване; 

(d) „Услуги за свързване InControl“ означава предаването на данни, SMS съобщения и 

гласови съобщения от доставчика на мрежови услуги от и към инсталирана и активирана 

телематична SIM карта в автомобила, например по отношение на услугата „SOS Emergency 

Call“, услугата „Optimised Jaguar Assistance“, както и услугата „InControl Secure 

Tracker/Secure Tracker Pro“, или услугите, предоставяни чрез приложението InControl 

Remote и приложението Remote Park Assist; 

(e) „Пакет InControl“ означава услугите InControl, приложението InControl Remote, 

приложението Remote Park Assist и уебсайта на My InControl; 

(f) „Приложение InControl Remote“ означава приложението за смартфон, което сте 

изтеглили от онлайн магазина (както е определено в клауза 2.1 по-долу) и което Ви 

позволява да използвате функциите „Remote Essentials“ и, в зависимост от Вашия 

абонамент, функциите „Remote Premium“; 

(g) „Услуги InControl“ означава услугите „InControl“, които може (в зависимост от модела на 

Вашия автомобил и абонамента Ви) да включват: (i) услугите, предоставяни чрез 

приложението InControl Remote, приложението Remote Park Assist и уебсайта на My 

InControl; (ii) услугата „SOS Emergency Call“ (включително услугите за свързване InControl); 

(iii) услугата „Optimised Roadside Assistance“ (включително услугите за свързване InControl); 

и (iv) услугата „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ (включително услугите за 

свързване InControl); 

(h)  „Уебстраница на My InControl“ означава уебстраницата, от която можете да имате 

достъп до Вашия акаунт за услугите InControl и да използвате определени услуги InControl; 
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(i) „Мобилна мрежа“ означава мобилната(ите) телекомуникационна(и) мрежа(и), чрез 

която(ито) се предоставят услугите InControl; 

(j) „Доставчик на мрежови услуги“ означава операторът на мобилна мрежа, който 

предоставя услугите за свързване на InControl, или операторът на мобилна мрежа, който 

осигурява свързаност за Wi-Fi хотспот, където това е приложимо;  

(k) „Лична SIM карта“ означава картата с модул за идентификация на абоната, която е 

поставена в слота за SIM карта на автомобила, за да се даде възможност за предаване на 

данни за Wi-Fi хотспот. Личната SIM карта се доставя с автомобила или се закупува 

отделно и доставя от Вас в зависимост от спецификацията на модела на Вашия автомобил 

и държавата Ви; 

(l) „Приложение Remote Park Assist“ е приложението за смартфон, което сте изтеглили от 

онлайн магазина (както е определено в клауза 2.1 по-долу) и което Ви позволява да 

използвате функциите „Remote Park Assist“;  

(m) „SIM карти“ са телематичната SIM карта и личната SIM карта;  

(n) „Телематична SIM карта“ означава картата с модул за идентификация на абоната, която 

е вградена в автомобила, за да даде възможност за използване на услугите за свързване 

InControl;  

(o) „Потребител“ е всяко лице, което използва пакета InControl (или която и да е част от него), 

включително всеки пътник в автомобила; 

(p) „Автомобил“ е превозното средство, за което има действащ и валиден абонамент за 

услугите InControl; 

(q) „Глас“ означава връзка за гласови обаждания, направени от телематична SIM карта от Вас 

към службите за спешна помощ и/или доставчиците на услуги за пътна помощ, и/или други 

наши доставчици на услуги, както са Ви оповестявани от нас периодично, или получаване 

на гласови обаждания от такава телематична SIM карта от службите за спешна помощ 

и/или такива доставчици на услуги; 

(r) ние/нас/наш означава Jaguar Land Rover Limited (фирмен рег. номер 1672070) със 

седалище и адрес на управление Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF; 

(s) Вие/Ваш обозначава лицето, което е отговорно като основен потребител на автомобила.  

Например, лицето, което частно е закупило автомобила и е негов собственик, лицето, което 

е наемател по лизингов договор за наем на автомобила, упълномощеният потребител на 

служебно превозно средство на работодателя, лицето, на което е предоставен автомобил 

под наем от фирма за отдаване под наем, или лицето, на което е предоставен автомобил 

от нас или от нашите упълномощени търговци за временно ползване.  
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1.2 Когато използваме думите „писане“ или „написан“ в тези условия, това ще включва електронна 

поща, освен ако друго не е казано изрично. 

1.3 Настоящите условия не се отнасят за Wi-Fi хотспот на автомобили, оборудвани с InControl Touch 

Pro или PIVI инфотейнмънт системи.  Вместо това, моля, направете справка с условията за 

функциите InControl Touch Pro и PIVI. 

2. ВАЖНО: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ГИ РАЗБИРАТЕ, 

ПРЕДИ ДА АКТИВИРАТЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ПАКЕТ INCONTROL. ПО-СПЕЦИАЛНО 

НАСОЧВАМЕ ВНИМАНИЕТО ВИ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ В ТОЧКИ 6 И 8, КАКТО И КЪМ 

ОГРАНИЧАВАНЕТО НА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ В ТОЧКИ 10 И 11. 

2.1 Приемането от Ваша страна на тези общи условия („Условия“) представлява правно споразумение 

между Вас и нас. Ние предоставяме лиценз за използването на пакета InControl на Вас и всички 

останали потребители въз основа на тези условия и като предмет на всякакви правила и политики, 

прилагани от съответния доставчик на мобилни приложения, от чийто сайт („Онлайн магазин“) сте 

изтеглили приложението InControl Remote или приложението Remote Park Assist. Ако някой софтуер 

с отворен код е включен в приложението InControl Remote или приложението Remote Park Assist, 

условията на лиценза за отворен код може да заменят някои от тези условия.  

Освен това използването от Ваша страна на функционалност за планиране на маршрут в 

приложението InControl Remote е предмет на общите условия и политиката за поверителност на 

трета страна доставчик.  Можете да ги прочетете тук:   

• https://legal.here.com/terms 

• https://legal.here.com/privacy 

2.2 Автомобили от автомобилен парк 

Тези условия важат за Вас също ако ползвате автомобил от автомобилния парк, оборудван с 

InControl.  Чрез използването на услугите InControl (включително при управление на автомобил от 

автомобилния парк с активни InControl услуги), Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани 

от тези условия и нашата политика за поверителност, дори ако лично не сте закупили или наели 

автомобила или не сте поръчали услуги InControl.   

Моля, имайте предвид, че собственикът на автомобилния парк може да има условия и правила, 

политики или процедури, които могат да повлияят върху използването на услугите InControl за 

автомобила от автомобилния парк.  Ваше задължение е да се консултирате със собственика на 

автомобилния парк относно използването на услугите InControl на Вашия автомобил от 

автомобилния парк.  

2.3 АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА АКТИВИРАТЕ ВАШИЯ ПАКЕТ 

INCONTROL И НИЕ НЯМА ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ ЛИЦЕНЗ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПАКЕТА INCONTROL.  

2.4 Трябва да отпечатате копие от настоящите условия за бъдещи справки. Копие от текущата версия 

на тези условия може да бъде намерено на уебсайта на My InControl. 

https://legal.here.com/terms
https://legal.here.com/privacy
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3. Промени в условията и пакета InControl 

3.1 Можем да променим настоящите условия по всяко време, като Ви изпратим имейл с подробности за 

промяната или Ви уведомим за промяна при следващото стартиране на приложението InControl 

Remote или при влизане в уебсайта на My InControl. Новите условия може да се показват на екрана 

и може да се изисква от Вас да ги прочетете и приемете, за да продължите използването на пакета 

InControl. 

3.2 От време на време актуализациите на приложението InControl Remote или приложението Remote 

Park Assist може да бъдат издавани чрез онлайн магазина и чрез известие до устройството, на което 

сте инсталирали приложението InControl Remote или приложението Remote Park Assist. В 

зависимост от актуализацията може да не успеете да използвате приложението InControl Remote 

или приложението Remote Park Assist, докато не изтеглите най-новата версия на приложението 

InControl Remote или приложението Remote Park Assist и не приемете всички нови условия. 

3.3 Може да направим промени в услугите InControl при следните обстоятелства: 

(a) когато има промяна на нашите доставчици на услуги; и/или 

(b) когато има регулаторна промяна или промяна в закона, която изисква да направим промени 

в услугите InControl; и/или 

(c) за да променим функционалността и да подобрим услугите InControl.  

3.4 Ще положим разумни усилия да Ви информираме за всякакви такива промени, които имат 

съществено отражение върху услугите InControl, които получавате. 

3.5 Ако сте потребител, можете да прекратите услугите InControl, в случай че всякакви промени в тези 

условия или в пакета InControl са неизгодни за Вас. При такива обстоятелства, ако сте първият 

собственик на Вашия автомобил, трябва да уведомите упълномощения търговец, от когото сте 

закупили или наели Вашия автомобил, който ще Ви възстанови всички суми, платени предварително 

от Вас за услугите InControl, които все още не сте получили. Ако имате автомобил от автомобилния 

парк, трябва да се консултирате със собственика на автомобилния парк, преди да прекратите 

каквито и да е услуги InControl. 

4. Период, през който ще предоставяме услугите InControl 

4.1 След като настройката на Вашия акаунт за услугите InControl е завършена, ще Ви изпратим 

потвърдителен имейл, за да Ви уведомим, че е започнало предоставянето на услугите InControl. 

Моля, имайте предвид, че услугата „SOS Emergency Call“ ще бъде активна преди настройване на 

Вашия акаунт за услугите InControl, но на ограничена неперсонализирана основа. 

4.2 Предоставянето на услугите InControl ще свърши на датата на изтичане на текущия абонаментен 

период („Краен срок“), освен ако не изберете да подновите абонамента (както е описано в точка 4.3) 

след крайната дата или ако пакетът InControl бъде прекратен по-рано от нас или от Вас в 
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съответствие с точки 13 или 14. В случай на „SOS Emergency Call“, „Optimised Roadside Assistance“ 

и „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ крайният срок се показва на уебсайта на My InControl. 

Ще продължи обаче използването на услуга за ограничени спешни обаждания (вижте точка 4.6 по-

долу). 

4.3 Информация за това как да подновите услугите си за InControl ще бъде предоставена на уебсайта 

на My InControl, чрез приложението InControl Remote или чрез известие по имейл. Ако имате 

автомобил от автомобилния парк, трябва да се консултирате със собственика на автомобилния 

парк, преди да подновите каквито и да е услуги InControl.  

4.4 Моля, имайте предвид, че достъпът Ви до и използването на „SOS Emergency Call“, „Optimised 

Roadside Assistance“ и „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ ще се прекратят автоматично, 

ако премахнете Вашия автомобил от акаунта си за услугите InControl.  

4.5 АКО ВЕЧЕ НЕ ПРИТЕЖАВАТЕ ИЛИ НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ АВТОМОБИЛ (НАПРИМЕР АКО 

ПРОДАДЕТЕ АВТОМОБИЛА, АКО ВАШИЯТ ЛИЗИНГ ИЗТЕЧЕ ИЛИ АКО АВТОМОБИЛЪТ БЪДЕ 

ЗАГУБЕН ИЛИ БЪДЕ ОТКРАДНАТ И НЕ БЪДЕ НАМЕРЕН), ТРЯБВА ДА ПРЕМАХНЕТЕ ВАШИЯ 

АВТОМОБИЛ ОТ ВАШИЯ АКАУНТ ЗА УСЛУГИТЕ INCONTROL. Това може да бъде направено чрез 

уебсайта на My InControl. Ако не премахнете автомобила си, ще продължите да сте отговорни за 

всички такси, ако има такива, за всякакви InControl услуги във връзка с автомобила. Ваша е 

отговорността да премахнете всички данни и съдържание (включително лична информация), ако 

има такива, които може да сте съхранявали на Вашия автомобил и в пакета InControl, преди да 

продадете или прехвърлите автомобила си, до позволеното от оборудването ниво. Когато 

предавате автомобила, трябва да информирате получателя, ако някои услуги или функции InControl 

остават активни, и също да го информирате, че тези услуги или функции InControl включват 

събирането, използването и обмена на данни, както е описано в тези условия и в нашата политика 

за поверителност. 

4.6 Ограничени спешни обаждания, след като абонаментът Ви свърши 

Ако не подновите услугата си „SOS Emergency Call“ като част от Вашия абонамент за InControl 

Protect или Remote, услугата за ограничени спешни обаждания ще остане активна в продължение 

на общо 10 години от началото на гаранционния срок за автомобила на първоначалния 

производител. Възможността за свързване между Вашия автомобил и службите за спешна помощ 

и/или Jaguar Land Rover ще продължи да съществува, като ще бъде инициирана в случай на 

аварийна ситуация. По-специално, ако сензорите на автомобила открият, че може да е настъпило 

произшествие, включително чрез задействане, като например отваряне на въздушните възглавници 

на автомобила, автомобилът може автоматично да извърши обаждане за свързване със службите 

за спешна помощ или Вие може да бъдете в състояние ръчно да инициирате гласово обаждане за 

спешна помощ чрез SOS бутона за спешни обаждания, който се намира на конзолата над главата.  

Вашите лични данни за контакт ще останат достъпни за службите за спешна помощ, при условие че 

автомобилът Ви е свързан с Вашия акаунт за InControl. Ако искате да премахнете автомобила от 

Вашия акаунт за InControl, това може да бъде направено чрез уебсайта на My InControl.  Щом веднъж 
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сте премахнали автомобила от Вашия акаунт за InControl, услугите за спешна помощ и/или Jaguar 

Land Rover повече няма да имат достъп до Вашите лични данни за контакт (име, адрес, номер на 

смартфон). Това означава, че ще могат да се свържат с Вас или да Ви открият само чрез Вашия 

автомобил, когато се извърши спешно обаждане. Вашата лична информация ще продължи да бъде 

използвана за услугата за ограничени спешни обаждания, както е определена в Политиката за 

поверителност за пакета InControl, и настоящите условия ще продължат да се прилагат. 

5. Вашата лична информация 

5.1 Ние ще използваме личните данни в съответствие с условията на Политиката за поверителност за 

InControl, която може да бъде намерена на следния уебсайт адрес: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-

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

web/about/privacy-policy/BGR. 

5.2 За да Ви предоставим услугите InControl, е необходимо за нас и нашите доставчици на услуги да 

използваме данните за местоположение, изпратени от Вашия автомобил. Винаги ще проследяваме 

последното място за паркиране на автомобила (и тази функционалност не може да бъде изключена 

от Вас), но Вие можете да изключите функционалността за проследяване на пътуването 

(„Пътувания“) от услугите InControl по всяко време от уебсайта на My InControl и приложението 

InControl Remote, което ще предотврати изпращането на „Информация за пътуването“ (както е 

определена в Политиката за поверителност) от автомобила (с изключение на последното място за 

паркиране на автомобила). Ако обаче е активирана функцията „SOS Emergency Call“, „Optimised 

Roadside Assistance“ или „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“, тогава данните в реално 

време за местоположението на автомобила ще бъдат изпратени на доставчика на съответната 

услуга и/или на службите за спешна помощ (според случая), дори и да сте изключили функцията 

„Пътувания“. Моля, имайте предвид, че функциите „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ и 

„SOS Emergency Call“ ще се активират автоматично при възникване на съответното задействащо 

събитие, например когато Вашият автомобил бъде изтеглен при изключено запалване, преместен 

по начин, който задейства „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“, или съответно при 

отварянето на въздушните възглавници на автомобила. За пълни подробности относно съответните 

задействащи събития, моля, направете справка с наръчника на автомобила. Дори и да не сте 

активирали акаунта си за услугите InControl, е възможно автомобилът автоматично да 

стартира обаждане към службите за спешна помощ чрез функцията за ограничени спешни 

обаждания или може да бъдете в състояние ръчно да стартирате гласово обаждане за 

спешна помощ чрез функцията за ограничени спешни обаждания. Възникването на такова 

обаждане може да предаде на нас и/или на нашите доставчици на услуги за спешна помощ 

информация, включително местоположението на автомобила, времето и идентификатора на 

автомобила. С приемането на настоящите условия Вие се съгласявате с използването на данните 

за местоположението по този начин. Имате право да оттеглите съгласието си за свързване на 

данните за местоположение, отнасящи се до автомобила, с личните данни, които събираме от Вас, 

по всяко време, като се свържете с упълномощения търговец, но имайте предвид, че това може да 

означава, че вече няма да можете да получавате услугите InControl. 

 

https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/BGR
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/BGR
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/BGR
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/BGR
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6. Използване на пакета InControl от Вас 

6.1 Вие трябва: 

(a) незабавно да настроите акаунта си за услугите InControl, като използвате указанията, 

предоставени в ръководството за потребителя на InControl. Услугите InControl няма да 

бъдат активирани, докато целият процес на настройка на профила не бъде завършен; 

(b) да използвате услугите InControl само според тяхното предназначение и по разумен начин 

(например услугата „SOS Emergency Call“ трябва да се използва само за действителни 

спешни случаи, услугата „Optimised Roadside Assistance“ трябва да се използва само при 

действителна нужда от пътна помощ и услугата „InControl Secure Tracker/Secure Tracker 

Pro“ трябва да се използва само във връзка с действителна кражба и/или съмнение за 

кражба на Вашия автомобил); 

(c) да спазвате всички приложими закони за движение и добра практика на шофиране във 

връзка с използването на услугите InControl (включително, но не само, наредби относно 

използването на мобилни телефони в превозни средства); 

(d) да съхранявате личната си информация във Вашия акаунт за услугите InControl, като се 

погрижите да е точна, пълна и актуална, и да ни уведомявате за всякакви промени в тази 

информация възможно най-скоро чрез уебсайта на My InControl; 

(e) да осигурявате поверителността на потребителското си име, паролата и ПИН кодовете за 

Вашите услуги InControl. Не споделяйте паролата или ПИН кодовете си с никого. Нито ние, 

нито някой от нашите доставчици на услуги сме задължени да се допитваме за авторитета 

на всеки, който използва автомобила, паролата или ПИН кодовете Ви. Вие носите 

отговорност за действията, свързани с услугите на InControl, на всеки човек, който използва 

Вашите идентификационни данни, и освен ако не сме виновни, ние не може да бъдем 

отговорни за каквото и да било неразрешено използване на услугите InControl; 

(f) да се уверите, че всички потребители използват пакета InControl в съответствие с 

настоящите условия и са осведомени за условията и политиката за поверителност 

(включително начина, по който ние събираме и използваме данните от автомобила); 

(g) да бъдете отговорни за осигуряването на застраховка за автомобила. Услугите InControl не 

представляват по никакъв начин застрахователни услуги; 

(h) уверете се, че сте включили „Сервизен режим“, когато автомобилът Ви е на сервиз, и 

„Транспортен режим“, когато автомобилът се транспортира, за да се избегне активирането 

на предупреждението за кражба. Това може да се направи с помощта на приложението 

InControl Remote или чрез уебсайта на My InControl; 

(i) да се уверите, че сте включили „Режим консиерж“ на Вашия автомобил, ако го оставите на 

някой, който не искате да има достъп до Wi-Fi хотспота на автомобила;  
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(j) да бъдете отговорни за използването на функцията „Запомни ме“, която се отнася за някои 

функции на пакета InControl. Тази функция Ви позволява да оставате автоматично влезли 

в системата на автомобила за по-удобен достъп до функциите. Моля, имайте предвид, че 

докато тази функция е активна, всяко друго лице, използващо автомобила, ще може да 

прегледа Вашите съхранени настройки, функции и лични данни в автомобила и да използва 

услугите InControl в автомобила все едно сте Вие. Трябва да се уверите, че функцията 

„Запомни ме“ е дезактивирана, ако не искате други потребители да имат достъп; 

(k) да използвате само услугите за свързване на InControl за използване и достъп до услугите 

InControl; 

(l) да информирате нас или упълномощен търговец, колкото е възможно по-скоро, ако 

установите нарушение на сигурността или неразрешено използване на услугите InControl; 

(m) да сте отговорни за всички такси за доставка на мрежови услуги и за план за използване 

на данни, отнасящи се до личната Ви SIM карта и Wi-Fi хотспота (след всеки първоначален 

безплатен пробен период или включен план за използване на данни, където това е 

приложимо). Това включва всички такси от доставчици на мрежови услуги за международен 

роуминг на данни. Моля, имайте предвид, че малка част от данните за услугите за 

свързване на InControl ще бъдат изпратени чрез личната Ви SIM карта, когато са 

активирани мобилните данни и/или Wi-Fi хотспотът. 

(n) да сте наясно с и да спазвате всички изисквания на собственика на автомобилния парк, 

приложими към използването на услугите на InControl на автомобил от автомобилния парк 

6.2 Някои държави могат да забранят или да ограничат използването на определени услуги InControl 

(например функцията за стартиране на двигателя от разстояние). Трябва да сте наясно с и да 

спазвате всички местни закони във всяка държава, в която възнамерявате да използвате или вече 

използвате услугите InControl. 

6.3 Не трябва: 

(a) да копирате приложението InControl Remote или приложението Remote Park Assist, освен 

когато това копиране се получава случайно при нормалното използване на приложението 

InControl Remote или приложението Remote Park Assist, или когато е необходимо за целите 

на архивирането или на оперативната сигурност; 

(b) да давате под наем или на лизинг, да отпускате под лиценз, да заемате, превеждате, 

сливате, адаптирате, променяте или модифицирате приложението InControl Remote, 

приложението Remote Park Assist или уебсайта на My InControl; 

(c) да правите промени или модификации на цялото или на която и да било част от 

приложението InControl Remote, приложението Remote Park Assist или уебсайта на My 

InControl, или да разрешавате приложението InControl Remote, приложението Remote Park 
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Assist или уебсайтът на My InControl или част от тях да бъде комбинирана или включена в 

каквито и да било други програми; 

(d) да разделяте на съставни части, декомпилирате, извършвате обратен инженеринг или 

създавате производни продукти, базирани на цялото или на която и да било част от 

приложението InControl Remote, приложението Remote Park Assist или уебсайта на My 

InControl, или се опитвате да направите такова нещо, освен доколкото (по силата на раздел 

296A от Закона за авторските права, дизайни и патенти („Copyright, Designs and Patents 

Act“) от 1988 г.) такива действия не могат да бъдат забранени, тъй като те са от съществено 

значение за постигане на взаимодействие на приложението InControl Remote, 

приложението Remote Park Assist или уебсайта на My InControl с друга софтуерна 

програма, и при положение че получената от Вас информация по време на тези дейности: 

(i) се използва само за постигане на оперативна съвместимост на приложението 

InControl Remote, приложението Remote Park Assist или уебсайта на My InControl с 

друга софтуерна програма; 

(ii) да не е излишно разкривана или съобщена без нашето предварително писмено 

съгласие на която и да е трета страна; и 

(iii) не се използва за създаване на софтуер, който по същество е подобен на 

приложението InControl Remote, приложението Remote Park Assist или уебсайта на 

My InControl.  

(e) да използвате или разрешавате на което и да било друго лице да използва пакета InControl 

по какъвто и да било незаконен начин, за каквато и да било незаконна цел или по какъвто 

и да било начин, несъответстващ на тези условия, или да действате с измама или 

злонамерено, например чрез проникване или вмъкване на злонамерен код, включително 

вируси или вредни данни, в приложението InControl Remote, приложението Remote Park 

Assist или уебсайта на My InControl, или каквато и да било операционна система; 

(f) да нарушавате правата ни за интелектуална собственост или тези на която и да е трета 

страна във връзка с използването от Вас на пакета InControl (доколкото такова използване 

не е лицензирано от тези условия);  

(g) да използвате услугите за свързване на InControl по начин, който може да повреди, 

дезактивира, претовари, наруши или компрометира системите или сигурността на нашите 

доставчици или доставчика на мрежови услуги или да пречи на други потребители на 

доставчика на мрежови услуги; 

(h) да използвате услугите InControl или софтуера във връзка с интернет чат, равноправно 

споделяне на файлове („P2P“), бит торент или мрежа от прокси сървъри; изпращане на 

спам или обем от нежелана поща или търговски съобщения или поддържане на всякакъв 

вид сървър за електронна поща; 
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(i) да извършвате обратен инженеринг, декомпилирате, разделяте на съставни части или по 

друг начин да се опитвате да извлечете източника или обектния код на SIM картата или 

софтуера, който се изпълнява на SIM картата; 

(j) да препродавате или използвате пакета InControl за предоставяне на каквито и да било 

услуги на трети лица, различни от пътниците на автомобила, по време на използването на 

пакета InControl; 

(k) да използвате телематична SIM карта за всякакви цели, различни от услугите за свързване 

InControl и както може да бъдете специално упълномощени от нас от време на време;  

(l) да позволявате използването на SIM картата, така че да предизвикате застрашаване на 

функционирането на мобилната мрежа или качеството на мобилната мрежа да бъде 

застрашено, нарушено или прекъснато, или да се наруши целостта или сигурността на 

всяка телекомуникационна или IT мрежа или система;  

(m) по друг начин да използвате или копирате SIM картата, освен ако това е изрично разрешено 

съгласно настоящите условия; 

(n) да използвате услугите за свързване на InControl по какъвто и да е начин, който включва 

предаването на глас (включително протокол за гласово предаване по интернет), различен 

от гласа, както е дефиниран по-горе, освен ако друго не е изрично уговорено от нас; или 

(o) да използвате услугите InControl по какъвто и да е начин, което включва предоставяне на 

всякаква услуга, която позволява достъп до публичен IP или интернет адрес или чрез 

прокси шлюз, или по друг начин. 

6.4 Вие винаги сте отговорни за Вашата безопасност и за тази на Вашите пътници, когато използвате 

пакета InControl, както и за сигурността на автомобила и вещите си. Трябва да използвате услугите 

InControl, по-специално услугите за приложението InControl Remote и приложението Remote Park 

Assist, само когато това е безопасно. Не можем да поемем отговорност за смърт, нараняване или 

повреда, причинени от Вашето неспазване на тази клауза. 

6.5 При използването на пакета InControl Вие се съгласявате и приемате, че трансмисиите по интернет 

никога не са напълно частни или сигурни. Въпреки гаранциите, които се предоставят от нас и от 

нашите доставчици на услуги, не сме в състояние да гарантираме, че всяка информация, 

предоставена по интернет с помощта на услугите на InControl, не може да бъде достъпна или 

засечена от други хора. 

6.6 Ако лична SIM карта е първоначално доставена с автомобила и Вие решите да я замените с друга 

лична SIM карта, Вие ще бъдете отговорни за всички такси за доставка на мрежови услуги и за план 

за използване на данни, отнасящи се до услуги и предаване на данни, активирани от другата лична 

SIM карта. Ако имате автомобил от автомобилния парк, трябва да се консултирате със собственика 

на автомобилния парк, преди да замените личната SIM карта. 
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7. Права на интелектуална собственост 

7.1 Вие потвърждавате, че всички права на интелектуална собственост върху приложението InControl 

Remote, приложението Remote Park Assist и уебсайта на My InControl навсякъде по света 

принадлежат на нас или са лицензирани за нас, че правата върху приложението InControl Remote и 

приложението Remote Park Assist са Ви предоставени (а не продадени) и че нямате права върху или 

от приложението InControl Remote или приложението Remote Park Assist, освен в съответствие с 

настоящите условия. 

7.2 Някои от софтуерните компоненти, използвани в приложението InControl Remote, приложението 

Remote Park Assist и уебсайта на My InControl, са софтуер с отворен код, а правата на интелектуална 

собственост върху тях са собственост на трети лица. Освен в случая на такива софтуерни 

компоненти с отворен код, Вие потвърждавате, че нямате право на достъп до която и да е част от 

пакета InControl под формата на код за източник. 

8. Наличност и използване на услугите InControl 

8.1 За да използвате услугите InControl, Вашият автомобил трябва да съдържа вградено телематично 

устройство, което приема сигнали от Глобалната навигационна спътникова система („GNSS“, Global 

Navigation Satellite System) и използва безжични комуникационни мрежи за комуникация с нашите 

доставчици на услуги. 

8.2 Съгласно точки 8.5, 8.6 и 8.7: 

(a) приложението InControl Remote може да се използва в повечето държави, ако имате 

активиран роуминг за данни на устройството Ви или сте свързани с Wi-Fi; 

(b) услугата „SOS Emergency Call“ ще бъде достъпна в държавата, за която е разработена 

спецификацията на автомобила, както и в държавите, където се поддържа номерът 112 за 

спешни обаждания. Имайте предвид, че в държави, където се поддържа телефонен номер 

112 за спешни случаи, ще бъде направено само гласово обаждане и няма да бъде 

изпратена информация за местоположението; 

(c) услугата „Optimised Roadside Assistance“ ще бъде достъпна в държавата, за която е 

разработена спецификацията на автомобила, както и във всяка друга държава, с покритие 

от Вашата „Roadside Assistance“; и 

(d) услугата „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ ще бъде достъпна в държавата, за 

която е разработена спецификацията на автомобила, както и вцялото Европейско 

икономическо пространство (ЕИП).  

Услугите InControl за Вашия автомобил и/или устройство са предназначени да работят в държавата 

на производствената спецификация на автомобила Някои услуги InControl може да работят извън 

тази държава, но това не е гарантирано, освен ако не е посочено друго 
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8.3 Ако сте закупили услугата „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“:  

(a) в случай че Вашият автомобил е откраднат и използвате такава услуга, трябва незабавно 

да уведомите полицията и да получите референтен номер за престъплението; 

(b) Вие приемате, че такава услуга се предоставя, за да Ви помогне да проследявате 

местоположението на Вашия автомобил и не включва или покрива действителното 

възстановяване на Вашия автомобил. Съответно ние не можем да бъдем отговорни за 

каквито и да било щети, нанесени на Вашия автомобил в очакване на или по време на 

възстановяването му на определеното място; 

(c) ние не можем да гарантираме, че с използването на такава услуга Вашият автомобил ще 

бъде намерен и няма да бъдем отговорни за действията или пропуските на доставчика на 

услуги за проследяване на откраднати превозни средства или на полицията;  

(d) признавате, че покупката на такава услуга не налага на полицията задължение за полагане 

на грижи, по-големи или по-различни от тези, които дължи на широката общественост; и 

(e) няма да можете да получите местоположението на Вашия автомобил от доставчика на 

услуги за проследяване на откраднати автомобили. 

8.4 Можете да изберете периода, за който е активиран „Режим на обслужване“ или „Транспортен 

режим“. Тези функции ще бъдат автоматично дезактивирани, след като избраният период изтече. 

Ако Вашият автомобил се обслужва или транспортира за по-дълъг период от време, ще трябва да 

активирате отново функцията. 

8.5 Услугата „Optimised Roadside Assistance“ няма да бъде достъпна, докато се извършва активно 

обаждане „SOS Emergency Call“ чрез услугите InControl.  

8.6 Ако сте закупили Wi-Fi хотспот или използвате Wi-Fi хотспот по време на първоначален безплатен 

пробен период, моля, имайте предвид, че: 

(a) Свързването с Wi-Fi може да не е винаги налично и ще зависи от мобилния сигнал на 

мобилния Ви оператор; 

(b) Wi-Fi връзката няма да бъде достъпна, докато се използват някои от услугите „SOS 

Emergency Call“, „Optimised Roadside Assistance“ или „InControl Secure Tracker/Secure 

Tracker Pro“. Wi-Fi връзката също няма да бъде налична за тридесет минути от края на 

обаждане до „SOS Emergency Call“ или „Optimised Roadside Assistance“ или докато нашият 

доставчик на услуги за проследяване на откраднати автомобили закрие активен случай на 

„InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“. 

След първоначалния безплатен пробен период (където е приложимо) или изтичането на план за 

ползване на данни (където е приложимо) за Wi-Fi хотспот ще трябва да закупите план за данни от 

избрания от Вас мобилен оператор, за да продължите да използвате Wi-Fi хотспота. 
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8.7 Услугите на InControl ще Ви бъдат предоставени с разумни умения и грижа и ще полагаме разумни 

усилия да Ви предоставяме услугите InControl 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но Вие 

приемате, че: 

(a) ние не можем да гарантираме, че услугите InControl (или някоя от техните функции) или 

уебсайта на My InControl ще бъдат без грешки или ще бъдат непрекъснато налични. 

Наличността и функционалността на която и да е от услугите на InControl ще зависи от 

покритието на мрежата и други фактори, свързани с Вашия автомобил. Например услугите 

InControl може да не са налични във всички области (например в отдалечени или затворени 

пространства) и може да бъдат засегнати от препятствия, като хълмове, високи сгради и 

тунели. Освен това мобилен сигнал или GNSS (напр. GPS) може да не е винаги наличен и 

следователно може да повлияе на работата и наличността на услугите InControl. Моля, 

направете справка с ръководството на автомобила за подробности относно някои от 

факторите, които влияят на наличността и функционалността на услугите InControl; 

(b) услугите на InControl може да не работят, ако Вашият автомобил (и телематичният 

контролен блок във Вашия автомобил) не са поддържани и съхранявани в добро работно 

състояние;  

(c) функционирането на услугата „SOS Emergency Call“, услугата „Optimised Roadside 

Assistance“ и услугата „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro“ зависи от това дали 

телематичният контролен блок в автомобила е напълно функциониращ. Ако следователно 

телематичният контролен модул е повреден или изваден, услугите InControl няма да могат 

да бъдат предоставяни; 

(d) услугите на InControl може да бъдат обект на периоди на прекъсване и/или 

преустановяване по време на периоди на поддръжка и/или промяна на услугите InControl 

(включително всякакви телекомуникационни мрежи). 

8.8 Ако сте потребител, имате законни права по отношение на услуги, които не се извършват с 

необходимите разумни умения и грижа, или на софтуер, който е дефектен или различен от 

описаното. Съвет относно Вашите законни права можете да получите от местното Бюро за съвети 

на гражданите или от Офиса за търговските стандарти. Нищо в настоящите условия няма да засегне 

тези законни права. 

9. Доставчици на услуги, местни органи и служби за спешна помощ 

9.1 За да Ви предоставим услугата InControl, ние си сътрудничим с различни доставчици на услуги 

(включително доставчици на мрежови услуги), правоприлагащи органи и служби за спешна помощ. 

Понякога можем да променяме нашите доставчици на услуги. 

9.2 Ние няма да носим отговорност за действията или пропуските на външни доставчици на услуги или 

за действия или бездействия на правоприлагащите органи или службите за спешна помощ. 
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9.3 Освен в случаите, когато сключвате договор директно с външен доставчик на услуги, няма да имате 

правни отношения с нашите доставчици на услуги. Няма да бъдете трета страна, която е 

бенефициер на споразумение между нас и доставчиците на услуги. 

10. Ограничаване на отговорността при Вашето използване на пакета InControl за бизнес цели 

10.1 Приемате, че пакетът InControl не е разработен, за да отговаря на Вашите индивидуални 

изисквания, и следователно е Ваша отговорност да се уверите, че пакетът InControl отговаря на 

Вашите изисквания. 

10.2 Ние доставяме пакета InControl за вътрешно ползване от Вашия бизнес или организация и Вие се 

съгласявате да не използвате пакета InControl с цел повторна продажба. 

10.3 При никакви обстоятелства няма да носим каквато и да е отговорност (независимо дали по договор, 

неизпълнение (включително, но не само, небрежност), нарушение на законоустановеното 

задължение или по друг начин), произтичаща от настоящите условия или във връзка с пакета 

InControl за: 

(a) загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи; 

(b) прекъсване на дейността; 

(c) загуба на очаквани спестявания; 

(d) загуба или повреда на данни или информация; 

(e) загуба на бизнес възможност, добра воля или репутация; или 

(f) всяка непряка или последваща загуба или повреда. 

10.4 С изключение на загубите, посочени в клауза 10.3 (за които не носим отговорност), максималната 

обща отговорност съгласно настоящите условия и във връзка с пакета InControl (независимо дали 

по договор, неизпълнение (включително, но не само, небрежност), престъпване на 

законоустановеното задължение, или по друг начин) ще бъде ограничена при всички случаи до сума, 

равна на 100% от таксите, които сте ни заплатили за пакета InControl. Тази максимална горна 

граница не се прилага за точка 10.5. 

10.5 Нищо в тези условия не ограничава или изключва отговорността ни за: 

(a) смърт или телесна повреда в резултат на небрежност от наша страна; 

(b) измама или измамно погрешно представяне; 

(c) всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно 

законите на Англия. 

http://uk.practicallaw.com/9-206-0016?q=shrink+wrap#a716007
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10.6 Настоящите условия определят пълния обхват на задълженията и отговорностите ни по отношение 

на предоставянето на пакета InControl. С изключение на изрично упоменатото в настоящите 

условия, няма условия, гаранции, представяния или други изрични или подразбиращи се условия, 

които са обвързващи за нас. Всяко условие, гаранция, представяне или друго правило, отнасящи се 

до предоставянето на пакета InControl, които иначе биха могли да се подразбират или да бъдат 

включени в настоящите условия, независимо дали по статут, общо право или по друг начин, се 

изключват до максималната степен, разрешена от закона. 

11. Ограничаване на отговорността при Вашето използване на пакета InControl като потребител 

11.1 Приемате, че пакетът InControl не е разработен, за да отговаря на Вашите индивидуални 

изисквания, и следователно е Ваша отговорност да се уверите, че пакетът InControl отговаря на 

Вашите изисквания. 

11.2 Съгласно клаузи 11.3 и 11.5 по-долу, ако не спазим настоящите условия, ние носим отговорност за 

загубата или щетата, която Ви причиняваме, която е предвидим резултат от нарушаването на 

настоящите условия или проява на небрежност от наша страна, но ние не носим отговорност за 

загуба или щета, която не е предвидима. Загубата или щетите са предвидими, ако са очевидна 

последица от нарушение от наша страна или са предвидени от Вас и нас по времето, когато Вашият 

InControl пакет е бил активиран.  

11.3 Ние доставяме пакета InControl само за домашна и лична употреба. Вие се съгласявате да не 

използвате пакета InControl за каквато и да е търговска или корпоративна цел или с цел повторна 

продажба, и ние не носим отговорност към Вас за каквито и да било търговски загуби (включително, 

но не само, загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнес или загуба на бизнес 

възможности). 

11.4 Ние не изключваме или ограничаваме по никакъв начин нашата отговорност за: 

(a) смърт или телесна повреда, причинена от небрежност от наша страна;  

(b) измама или измамно погрешно представяне; 

(c) всяка друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена съгласно 

законите на Англия.  

11.5 Нашата максималната обща отговорност съгласно и във връзка с настоящите условия и пакета 

InControl (независимо дали по договор, неизпълнение (включително, но не само, небрежност), 

престъпване на законоустановеното задължение или по друг начин) ще бъде ограничена до сума, 

равна на таксите, които сте ни заплатили за пакета InControl. Това не важи за видовете загуби, 

изложени в точка 11.4.  
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12. Събития извън нашия контрол 

12.1 За целите на тази клауза 12 „Събитие извън нашия контрол“ означава всяко действие или събитие 

извън нашия разумен контрол, което оказва неблагоприятно влияние върху използване на пакета 

InControl от Вас, включително, но не само, стачки, блокажи или други промишлени действия от трети 

лица, размирици, нападения, терористични атаки или заплаха от терористична атака, война 

(обявена или не) или заплаха или подготовка за война, пожар, експлозия, буря, наводнение, 

земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие, невъзможност за предоставяне 

на частни телекомуникационни мрежи или действия или бездействия на правоприлагащите органи 

или службите за спешна помощ. 

12.2 Няма да носим отговорност или не носим отговорност за невъзможността да изпълним или забавим 

изпълнението на някое от задълженията ни по настоящите условия, причинени от събитие извън 

нашия контрол.  

12.3 Ако се случи събитие извън нашия контрол, което оказва влияние върху изпълнението на 

задълженията ни по настоящите условия:  

(a) ние ще положим разумни усилия да Ви информираме съгласно точка 3.4, ако настъпят 

някакви съществени промени в услугите InControl, които получавате; 

(b) задълженията ни по настоящите условия ще бъдат прекратени, а времето за изпълнение 

на задълженията ни ще бъде удължено с времето, за което трае събитието извън нашия 

контрол. Когато събитието извън нашия контрол окаже влияние върху ефективността на 

услугите на InControl, ние ще рестартираме услугите InControl възможно най-скоро след 

прекратяване на събитието извън нашия контрол. 

12.4 Можете да прекратите договора между Вас и нас, ако настъпи събитие извън нашия контрол и Вие 

вече не желаете да Ви предоставяме услугите InControl. Ако имате автомобил от автомобилния 

парк, трябва да се консултирате със собственика на автомобилния парк, преди да прекратите 

каквито и да е услуги InControl. 

13. Прекратяване или временно преустановяване на услугите InControl от наша страна 

13.1 В случай че Вие: 

(a) нарушите някое от тези условия;  

(b) сте потребител и сте в несъстоятелност; или 

(c) сте бизнес клиент и Вашата компания, фирма или организация се обявява в 

несъстоятелност или се назначава правоприемник или администратор за някои или всички 

нейни активи, 

ние ще имаме право незабавно да прекратим или временно за преустановим използването на 

услугите на InControl (или на която и да е част от тях) без предизвестие към Вас. Вие ще бъдете 



 

INCONTROL  16 

задължени да платите разумните разходи, които ние ще понесем в резултат на такова нарушение 

(включително всички разумни разходи, които може да понесем във връзка с премахването на 

хардуера, инсталиран във Вашия автомобил за целите на предоставяне на услугите InControl).  

13.2 Ако нарушите което и да е от условията, съдържащи се в точка 6 по-горе, свързани с услугите за 

свързване на InControl, нашият доставчик на мрежови услуги има право да прекрати незабавно 

услугите за свързване на InControl без предизвестие към Вас. Вие ще бъдете задължени да платите 

разумните разходи, които възникват за нашия доставчик на мрежови услуги в резултат на такова 

нарушение. 

13.3 Ние ще имаме право незабавно да прекратим използването на услугите InControl, ако престанем да 

предоставяме услугата InControl във Вашата държава или на нашите клиенти по каквато и да е 

причина. 

14. Прекратяване на услугите InControl от Ваша страна 

14.1 След активиране на услугите InControl, можете да ги прекратите преди изтичане на крайния срок, 

само ако: 

(a) ние нарушаваме настоящите Условия по начин, носещ материални последствия за Вас; 

(b) Вие сте потребител и ние сме обявени в несъстоятелност, или е назначен правоприемник 

или администратор за нашите активи; 

(c) ние променим някои от тези условия или услугите InControl, причинявайки материална 

щета за Вас, както е предвидено в точка 3.4; 

(d) ние сме засегнати от събитие извън нашия контрол, както е предвидено в клауза 12.4. 

Ако искате да прекратите при условията на тази точка, трябва да ни уведомите в съответствие с 

точка 15. Ако имате автомобил от автомобилния парк, трябва да се консултирате със собственика 

на автомобилния парк, преди да прекратите каквито и да е услуги InControl. 

14.2 Ако вече не притежавате или не използвате автомобила си (например, ако продадете автомобила, 

ако лизингът Ви изтича или автомобилът е изгубен или откраднат), тогава трябва: 

(a) да премахнете автомобила си от профила си в услугите на InControl; 

(b) където е възможно, да изтриете потребителския си акаунт и всички съхранени настройки, 

функции, информация и лични данни от автомобила; 

(c) където е възможно, да се уверите, че функцията „Запомни ме“ е дезактивирана за някои 

функции на пакета InControl и/или сте излезли от функциите.  

14.3 Ако вече не притежавате или не използвате автомобила си, докато текущият абонамент за услугата 

„SOS Emergency Call“, услугата „Optimised Roadside Assistance“ и/или услугата „InControl Secure 
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Tracker/Secure Tracker Pro“ е в сила, тези услуги ще бъдат предоставени на новия потребител на 

автомобила за остатъка от текущия абонаментен период, при условие че новият потребител 

изпълни собствена настройка на акаунта си за услугите InControl. За да може да използва Wi-Fi 

хотспот, новият потребител ще трябва да завърши собствена настройка на акаунта за услугите 

InControl и да има свързан план за ползване на данни. 

14.4 При прекратяване на Вашите услуги на InControl в крайния срок или по-рано: 

(a) всички права, предоставени Ви съгласно тези условия, ще бъдат прекратени; 

(b) няма да имате повече достъп до услугите InControl; и 

(c) трябва незабавно да изтриете или премахнете приложението InControl Remote от всички 

устройства, на които е инсталирано приложението InControl Remote, и незабавно да 

унищожите всички копия на приложението InControl Remote, които притежавате, пазите или 

контролирате. 

Може обаче да продължава да е достъпна ограничена услуга за спешни обаждания, както е описано 

в точка 4.6. 

14.5 След изтичане на крайния срок или при по-ранно прекратяване на Вашия пакет на InControl може да 

изтрием всички записи и данни, които са наше притежание или под наш контрол, свързани с Вашите 

услуги InControl, без това да поражда отговорност към Вас. 

15. Как да се свържете с нас 

15.1 Ако сте потребител и имате въпроси или имате някакви оплаквания, моля, свържете се с 

упълномощен търговец. 

15.2 Ако сте потребител и искате да се свържете с нас в писмен вид, можете да изпратите писмото до 

нас на ръка или по пощата до упълномощен търговец, който ще потвърди получаването му, като се 

свърже с Вас писмено. Ако трябва да се свържем с Вас или да Ви дадем писмено уведомление, ние 

ще го направим по електронна поща, на ръка или по пощата на адреса, който сте предоставили на 

упълномощения търговец, от когото сте закупили автомобила си.  

15.3 Ако сте бизнес клиент, моля, обърнете внимание, че всяко известие, дадено от Вас към нас или от 

нас за Вас, ще се счита за получено и правилно връчено незабавно при публикуване на нашия 

уебсайт, 24 часа след изпращане чрез електронна поща или три дни след датата на изпращане на 

каквото и да е писмо. За доказване на връчването на всяко известие ще бъде достатъчно да се 

докаже, в случай на писмо, че такова писмо е било правилно адресирано, франкирано и 

предоставено на пощенските служби, а в случай на електронна поща, че тази електронна поща е 

била изпратена на посочения имейл адрес на получателя. 
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16. Други важни условия 

16.1 Ние може да прехвърлим правата и задълженията си по настоящите условия на друга организация, 

но това няма да засегне Вашите права или нашите задълженията по настоящите условия.  

16.2 Можете да прехвърляте правата или задълженията си по настоящите условия на друго лице, само 

при писмено съгласие от наша страна. 

16.3 Договорът за предоставяне на пакета InControl е между Вас и нас. Никое друго лице няма право да 

прилага никое от тези условия, с изключение на това, че мрежовият оператор може да приложи 

клауза 13.2 срещу Вас. 

16.4 Следните клаузи ще продължат да се прилагат след крайната дата или по-ранното прекратяване: 

5, 6, 7, 9.2, 10, 11, 12, 13, 14 и 16 от настоящите условия. 

16.5 Всяка от клаузите в настоящите условия действа отделно. Ако някой съд или съответен орган реши, 

че някоя от тях е незаконна или неприложима, останалите клаузи остават в пълна сила и действие. 

16.6 Ако неуспешно настояваме за изпълнението от Вас на някое от задълженията ви по настоящите 

условия или ако не прилагаме нашите права срещу Вас или ако забавим това приложение, то не 

означава, че сме се отказали от правата си срещу Вас и че няма да е нужно да спазвате тези 

задължения. Ако се откажем от правата си по направено нарушение на тези условия от Ваша страна, 

ще го направим само в писмена форма и това няма да означава, че автоматично се отказваме от 

правата си при всяко по-нататъшно нарушение, направено от Вас.  

16.7 Ако сте потребител, моля, имайте предвид, че този договор между Вас и нас за използването на 

пакета InControl се урежда от законите на Англия. Това означава, че всеки спор или иск, произтичащ 

от или във връзка с тези условия, ще се урежда от законите на Англия. В съответствие с това Вие 

декларирате, че сключването на договора не е предхождано от конкретна покана, адресирана до 

Вас или чрез рекламиране, че поръчката е направена до доставчика или неговия представител в 

държавата, където е действителното му седалище, и той не е уредил пътуването Ви до друга 

държава, с цел да Ви накара да направите покупка. Вие и ние сме съгласни, че съдилищата на 

Англия и Уелс ще имат неизключителна юрисдикция 

16.8 Ако сте бизнес клиент, настоящите условия, техният предмет и тяхното формиране (както и всички 

извъндоговорни спорове или искове) се уреждат от законите на Англия. И двете страни са съгласни 

с изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс.  

 

 


