Termenii şi condiţiile pachetului InControl
În vigoare începând cu data de 29 septembrie 2019
1.

Definiţii

1.1

Atunci când, în cuprinsul acestor termeni, vor fi utilizate următoarele cuvinte, acestea vor avea următoarele
semnificaţii:
(a)

„Parc auto” înseamnă un grup de vehicule care sunt deţinute sau închiriate de către o companie
sau o altă organizaţie şi nu de către o persoană fizică;

(b)

„Proprietarul parcului auto” înseamnă afacerea sau o altă organizaţie care deţine, închiriază
sau gestionează parcul auto;

(c)

„Vehicul din parcul auto” înseamnă un vehicul care face parte dintr-un parc auto. De exemplu,
acest termen poate include un vehicul care face obiectul unui contract de închiriere, un vehicul
închiriat care este pus la dispoziţie de către o firmă de închirieri, un vehicul care este pus la
dispoziţie de către un angajator sau un vehicul care este pus la dispoziţie de către noi sau
distribuitorii noştri autorizaţi pe bază de împrumut temporar;

(d)

„Serviciile de conectivitate InControl” înseamnă transmiterea de date, SMS-uri şi mesaje
vocale de către furnizorul de reţea către şi de la cartela SIM care foloseşte reţele de telematică,
instalată şi activată în vehicul, de exemplu, în ceea ce priveşte serviciile „Apel de urgenţă SOS”,
„Asistenţă rutieră optimizată”, „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” sau serviciile
furnizate prin intermediul aplicaţiei pentru telefoane inteligente InControl Remote;

(e)

„Pachetul InControl” înseamnă serviciile InControl Services, aplicaţia InControl Remote şi siteul web My InControl;

(f)

„Aplicaţia InControl Remote” înseamnă aplicaţia pentru telefonul mobil pe care aţi descărcat-o
de pe magazinul online (după cum este definită în clauza 2.1 de mai jos) şi care vă permite să
utilizaţi funcţiile „Remote Essentials” şi, în funcţie de tipul de abonament, funcţiile „Remote
Premium”;

(g)

„Serviciile InControl Services” înseamnă serviciile „InControl”, care pot (în funcţie de modelul
vehiculului şi de tipul de abonament) să includă: (i) serviciile furnizate prin intermediul aplicaţiei
InControl Remote şi site-ului web My InControl; (ii) serviciul „Apel de urgenţă SOS” (inclusiv
serviciile de conectivitate InControl); (iii) serviciul „Asistenţă rutieră optimizată” (inclusiv serviciile
de conectivitate InControl) şi (iv) serviciul „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” (inclusiv
serviciile de conectivitate InControl);

(h)

„Site-ul web My InControl” înseamnă site-ul web de pe care vă puteţi accesa contul dvs.
InControl Services şi utiliza anumite servicii InControl Services;

INCONTROL

1

(i)

„Reţea mobilă” înseamnă reţeaua (reţelele) de telecomunicaţii mobile prin care sunt furnizate
serviciile InControl Services;

(j)

„Furnizor de reţea” înseamnă operatorul de reţea mobilă care furnizează serviciile de
conectivitate InControl sau operatorul de reţea mobilă care furnizează conectivitate pentru
hotspot-ul Wi-Fi, după caz;

(k)

„Cartela SIM personală” înseamnă cartela Modul de identitate a abonatului (Subscriber Identity
Module), care este montată în slotul pentru cartela SIM a vehiculului, pentru a permite
transmiterea de date pentru hotspot-ul Wi-Fi. Cartela SIM personală este fie livrată împreună cu
vehiculul, fie achiziţionată separat şi asigurată de către dvs., în funcţie de specificaţiile valabile
pentru modelul vehiculului şi ţara dvs.;

(l)

„Cartele SIM” înseamnă cartela SIM care foloseşte reţele de telematică şi cartela SIM personală;

(m)

„Cartelă SIM care utilizează reţele de telematică” înseamnă cartela Modul de identitate a
abonatului (Subscriber Identity Module), care este montată în vehicul pentru activarea serviciilor
de conectivitate InControl;

(n)

„Utilizator” înseamnă orice persoană care utilizează pachetul InControl (sau orice parte a
acestuia), inclusiv orice pasager al vehiculului;

(o)

„Vehicul” înseamnă vehiculul pentru care există un abonament curent şi valabil pentru serviciile
InControl Services;

(p)

„Voce” înseamnă conectivitatea pentru apelurile vocale pe care le efectuaţi de pe o cartelă SIM
care foloseşte reţele de telematică către serviciile de urgenţă şi/sau furnizorii de servicii de
asistenţă rutieră şi/sau alţi furnizori de servicii ai noştri, după cum v-au fost notificaţi de noi către
dvs. din când în când, sau apelurile vocale primite de o astfel de cartelă SIM care foloseşte reţele
de telematică de la serviciile de urgenţă şi/sau astfel de furnizori de servicii;

(q)

noi/nouă/a noastră/al nostru/ai noştri/ale noastre înseamnă Jaguar Land Rover Limited (cu
numărul de înregistrare în registrul comerţului 1672070), al cărei sediu social se află în Abbey
Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF, Regatul Unit;

(r)

dvs./a/al/ai/ale dvs. înseamnă persoana care este responsabilă, ca utilizator principal al
vehiculului. De exemplu, persoana fizică ce achiziţionează în mod privat şi deţine vehiculul în
proprietatea sa, persoana fizică titulară a contractului de închiriere a vehiculului, utilizatorul
autorizat al vehiculului unui angajator, persoana căreia îi este pus la dispoziţie un vehicul închiriat
de către o companie de închiriere sau persoana căreia îi este pus la dispoziţie un vehicul de către
noi sau distribuitorii noştri autorizaţi pe bază de împrumut temporar.

1.2

Când utilizăm cuvintele „în scris” sau „scris” în cuprinsul acestor termeni, acestea vor include e-mail-ul, cu
excepţia situaţiei în care nu facem afirmaţii contrare.
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1.3

Aceşti termeni nu se aplică pentru funcţia Wi-Fi Hotspot pe vehiculele echipate cu sisteme de informaţii şi
divertisment InControl Touch Pro sau PIVI. Vă rugăm să consultaţi, în schimb, Termenii funcţiilor InControl
Touch Pro şi PIVI.

2.

IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ACEŞTI TERMENI ȘI ASIGURAŢI-VĂ CĂ ÎI ÎNŢELEGEŢI ÎNAINTE
DE ACTIVAREA ŞI UTILIZAREA PACHETULUI INCONTROL. VI SE ATRAGE ATENŢIA, ÎN SPECIAL,
ASUPRA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE DIN CLAUZELE 6 ȘI 8 ȘI ASUPRA PREVEDERILOR
REFERITOARE LA LIMITAREA RĂSPUNDERII DIN CLAUZELE 10 ȘI 11.

2.1

Acceptarea acestor termeni şi condiţii de către dvs. („Termeni”) stabileşte un acord legal între dvs. şi noi.
Noi licenţiem utilizarea pachetului InControl către dvs. şi către orice alţi utilizatori pe baza acestor termeni
şi sub rezerva oricăror norme şi politici aplicate de către furnizorul aplicaţiei pentru telefonul mobil relevant
de pe al cărui site („Magazin online”) descărcaţi aplicaţia InControl Remote. Dacă în aplicaţia InControl
Remote este inclus orice software de tip open-source, termenii unei licenţe de tip open-source pot înlocui
o parte din aceşti termeni.
În plus, utilizarea funcţionalităţii planificatorului de rute în aplicaţia InControl Remote este supusă termenilor
şi condiţiilor furnizorului terţ şi politicii de confidenţialitate. Le puteţi citi aici:

2.2

•

https://legal.here.com/terms

•

https://legal.here.com/privacy

Vehiculele parcului auto
De asemenea, aceşti termeni vi se aplică şi dacă sunteţi utilizatorul unui vehicul al parcului auto echipat cu
InControl. Prin utilizarea serviciilor InControl Services (inclusiv prin conducerea unui vehicul al parcului
auto cu servicii InControl Services active), acceptaţi şi sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni şi
această politică de confidenţialitate, chiar dacă nu aţi achiziţionat sau închiriat personal vehiculul sau nu aţi
comandat serviciile InControl Services.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că proprietarul parcului auto poate avea termeni şi condiţii, politici sau
proceduri proprii, care pot afecta utilizarea serviciilor InControl Services pe un vehicul al parcului auto. Este
responsabilitatea dvs. să discutaţi împreună cu proprietarul parcului auto în legătură cu utilizarea de către
dvs. a serviciilor InControl Services pe un vehicul al parcului auto.

2.3

DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI, NU VEŢI PUTEA ACTIVA PACHETUL
INCONTROL, IAR NOI NU VOM LICENŢIA CĂTRE DVS. UTILIZAREA PACHETULUI INCONTROL.

2.4

Vi se recomandă să scoateţi la imprimantă un exemplar al acestor termeni, pentru referinţă viitoare. O copie
a versiunii curente a acestor termeni poate fi găsită pe site-ul web My InControl.

3.

Modificările aduse acestor termeni şi pachetului InControl

3.1

Putem modifica aceşti termeni în orice moment trimiţându-vă un e-mail cu detalii privind modificarea sau
notificându-vă despre o modificare atunci când porniţi aplicaţia InControl Remote sau vă conectaţi pe site-
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ul web My InControl. Noii termeni pot fi afişaţi pe ecran şi vi se poate cere să-i citiţi şi să-i acceptaţi pentru
a putea continua utilizarea pachetului InControl.
3.2

Din când în când pot fi emise actualizări ale aplicaţiei InControl Remote prin magazinul online şi pot fi emise
notificări către dispozitivul pe care aţi instalat aplicaţia InControl Remote. În funcţie de actualizare, este
posibil să nu puteţi utiliza aplicaţia InControl Remote decât după ce aţi descărcat cea mai recentă versiune
a aplicaţiei InControl Remote şi aţi acceptat orice termeni noi.

3.3

Am putea aduce modificări serviciilor InControl Services în următoarele situaţii:
(a)

în cazul în care are loc o schimbare a furnizorilor noştri de servicii; şi/sau

(b)

în cazul în care există o modificare a reglementării sau legislaţiei, care impune modificarea
serviciilor InControl Services; şi/sau

(c)
3.4

pentru modificarea funcţionalităţii şi pentru a aduce îmbunătăţiri serviciilor InControl Services.

Vom depune eforturi rezonabile pentru a vă informa cu privire la orice astfel de modificări care afectează
în mod semnificativ serviciile InControl Services de care beneficiaţi.

3.5

În cazul în care sunteţi un consumator, puteţi rezilia serviciile dvs. InControl Services dacă orice modificări
ale acestor termeni sau pachetului InControl sunt în dezavantajul dvs. material. În astfel de situaţii, dacă
sunteţi primul proprietar al vehiculului, trebuie să notificaţi distribuitorul autorizat de la care aţi achiziţionat
sau închiriat vehiculul, care va rambursa orice sume plătite de dvs. în avans pentru serviciile InControl
Services de care nu aţi beneficiat încă. Dacă aveţi un vehicul al parcului auto, trebuie să discutaţi cu
proprietarul parcului auto înainte de rezilierea oricăror servicii InControl Services.

4.

Perioada în care vom furniza serviciile InControl Services

4.1

După finalizarea configurării contului dvs. InControl Services, vă vom trimite un e-mail de confirmare, pentru
a vă anunţa că serviciile InControl Services au pornit. Reţineţi că serviciul „Apel de urgenţă SOS” va fi activ
înainte de configurarea contului dvs. InControl Services, însă pe o bază limitată, nepersonalizată.

4.2

Furnizarea serviciilor InControl Services se va încheia la data expirării perioadei abonamentului curent
(„Data de încheiere”), cu excepţia cazului în care alegeţi să reînnoiţi abonamentul (conform descrierii din
clauza 4.3), după data de încheiere sau dacă pachetul InControl este reziliat mai devreme fie de către noi,
fie de către dvs., în conformitate cu clauzele 13 sau 14. În cazul „Apel de urgenţă SOS”, „Asistenţă rutieră
optimizată” şi „InControl SecureTracker/Secure Tracker Pro”, data de încheiere este afişată pe site-ul web
My InControl. Cu toate acestea, un serviciu de apel de urgenţă limitat va fi disponibil în continuare
(consultaţi clauza 4.6 de mai jos).

4.3

Veţi putea reînnoi serviciile InControl Services prin intermediul site-ului web My InControl. Informaţiile cu
privire la modul de reînnoire a abonamentului InControl Services vă vor fi puse la dispoziţie pe site-ul web
My InControl. Dacă aveţi un vehicul al parcului auto, trebuie să discutaţi cu proprietarul parcului auto înainte
de reînnoirea oricăror servicii InControl Services.
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4.4

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că accesul la şi utilizarea serviciilor „Apel de urgenţă SOS”, „Asistenţă
rutieră optimizată” şi „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” se va încheia în mod automat dacă
eliminaţi vehiculul din contul dvs. InControl Services.

4.5

DACĂ NU MAI DEŢINEŢI ÎN PROPRIETATE SAU NU MAI UTILIZAŢI VEHICULUL (DE EXEMPLU, DACĂ
VINDEȚI VEHICULUL, EXPIRĂ LEASING-UL SAU VEHICULUL ESTE PIERDUT SAU FURAT ȘI NU A
FOST RECUPERAT), TREBUIE SĂ ELIMINAȚI VEHICULUL DIN CONTUL DVS. INCONTROL
SERVICES. Acest lucru se poate realiza prin intermediul site-ului web My InControl. Dacă nu eliminaţi
vehiculul, veţi rămâne răspunzător pentru plata tuturor taxelor, dacă este cazul, percepute pentru orice
servicii InControl Services în legătură cu vehiculul. Este responsabilitatea dvs. de a elimina toate datele şi
conţinutul (inclusiv orice informaţii personale), dacă este cazul, pe care le-aţi stocat pe vehicul şi în pachetul
InControl înainte de a vinde sau transfera vehiculul, în măsura permisă de echipament. Atunci când predaţi
vehiculul, trebuie să informaţi beneficiarul în cazul în care rămân active orice servicii sau funcţii InControl
Services, iar dvs. trebuie să aveţi în vedere faptul că aceste servicii sau funcţii InControl Services presupun
colectarea, utilizarea şi partajarea datelor, conform descrierii făcute în aceşti termeni şi în politica noastră
de confidenţialitate.

4.6

Apelul de urgenţă limitat după încheierea abonamentului
Dacă nu reînnoiţi serviciul Apel de urgenţă SOS ca parte din abonamentul dvs. InControl Protect sau
Remote, un serviciu de apeluri de urgenţă limitat va rămâne activ timp de 10 ani de la începutul perioadei
de garanţie a vehiculului oferită producătorului iniţial. Conectivitatea dintre vehiculul dvs. şi serviciile de
urgenţă şi/sau Jaguar Land Rover va continua, iar aceasta va fi declanşată în caz de urgenţă. Mai exact,
dacă senzorii vehiculului detectează că este posibil să se fi produs un accident, inclusiv printr-un
declanşator, cum ar fi declanşarea airbag-urilor vehiculului, vehiculul poate iniţia automat un apel pentru a
contacta serviciile de urgenţă sau este posibil să puteţi iniţia manual un apel vocal pentru serviciile de
urgenţă prin intermediul butonului de apel de urgenţă SOS situat în consola de pe plafon.
Datele dvs. de contact personale vor rămâne disponibile pentru serviciile de urgenţă, cu condiţia ca
vehiculul dvs. să fie asociat cu contul dvs. InControl. Dacă doriţi să eliminaţi vehiculul din contul dvs.
InControl, acest lucru se poate realiza prin intermediul site-ului web My InControl. După ce aţi eliminat
vehiculul din contul InControl, serviciile de urgenţă şi/sau Jaguar Land Rover nu vor mai avea acces la
datele dvs. personale de contact (nume, adresă şi număr de telefon mobil). Acest lucru înseamnă că
acestea vor putea să vă contacteze sau să vă localizeze prin intermediul vehiculului dvs. numai atunci când
este efectuat un apel de urgenţă. Informaţiile dvs. personale vor continua să fie utilizate pentru serviciul de
apeluri de urgenţă limitat, conform prevederilor din Politica de confidenţialitate a pachetului InControl, iar
prezenţii termeni vor continua să se aplice.

5.

Informaţiile dvs. personale

5.1

Vom folosi datele cu caracter personal în conformitate cu termenii Politicii de confidenţialitate InControl,
care pot fi consultaţi la adresa: https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacypolicy/ROU sau https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/ROU.
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5.2

Pentru a vă putea furniza serviciile InControl Services, este necesar ca noi şi furnizorii noştri de servicii să
utilizăm datele referitoare la locaţie, trimise de pe vehicul. Vom urmări întotdeauna ultima locaţie parcată a
vehiculului (iar dvs. nu puteţi dezactiva o astfel de funcţionalitate), cu toate acestea, puteţi dezactiva
funcţionalitatea de urmărire a călătoriei („Călătorii”) a serviciilor InControl Services, în orice moment, prin
intermediul site-ului web My InControl şi al aplicaţiei InControl Remote, care va preveni trimiterea oricăror
„Informaţii despre călătorie” (aşa cum sunt definite în politica de confidenţialitate) de pe vehicul (cu excepţia
ultimei locaţii parcate a vehiculului). Cu toate acestea, în cazul în care este activată funcţia „Apel de urgenţă
SOS”, „Asistenţă rutieră optimizată” sau „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro”, datele despre
locaţie în timp real referitoare la vehicul vor fi trimise către furnizorul de servicii şi/sau către serviciile de
urgenţă (după caz), chiar dacă aţi dezactivat funcţia Călătorii. Reţineţi că funcţiile „InControl Secure
Tracker/Secure Tracker Pro” şi „Apel de urgenţă SOS” vor fi activate automat la apariţia unui eveniment
declanşator relevant, cum ar fi remorcarea vehiculului cu contactul oprit, mutarea într-un mod care
declanşează InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro sau, respectiv, declanşarea airbag-urilor
vehiculului dvs. Pentru detalii complete cu privire la evenimentele de declanşare relevante, vă rugăm să
consultaţi manualul vehiculului. Chiar dacă nu v-aţi activat contul InControl Services, vehiculul poate
iniţia automat un apel pentru a contacta serviciile de urgenţă prin funcţia de apelare de urgenţă
limitată, sau aţi putea iniţia manual un apel vocal pentru serviciile de urgenţă prin funcţia de apelare
de urgenţă limitată. Apariţia unui astfel de apel poate transmite informaţii, inclusiv despre locaţia
vehiculului, despre oră, precum şi un identificator al vehiculului către noi şi/sau furnizorii noştri de
servicii de urgenţă. Prin acceptarea acestor termeni sunteţi de acord cu utilizarea datelor despre locaţie
în acest mod. Aveţi dreptul de a retrage în orice moment consimţământul pe care ni l-aţi acordat pentru
asocierea datelor despre locaţie referitoare la vehicul cu datele personale pe care la colectăm de la dvs.,
contactând un distribuitor autorizat, însă vă rugăm să reţineţi că acest lucru ar putea însemna că nu veţi
mai putea beneficia de serviciile InControl Services.

6.

Utilizarea de către dvs. a pachetului InControl

6.1

Dvs. trebuie:
(a)

să configuraţi cu promptitudine contul InControl Services pe baza instrucţiunilor disponibile în
Ghidul de utilizare InControl. Serviciile InControl Services nu vor fi activate până când întregul
proces nu este configurat complet;

(b)

utilizaţi serviciile InControl Services numai conform destinaţiei prevăzute şi într-un mod rezonabil
(de exemplu, serviciul „Apel de urgenţă SOS”, trebuie să fie utilizat numai pentru urgenţe reale,
serviciul „Asistenţă rutieră optimizată” trebuie să fie utilizat numai pentru nevoile reale de asistenţă
rutieră şi serviciul „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” trebuie să fie utilizat numai în
raport cu furtul real şi/sau suspectat al vehiculului dvs.);

(c)

respectaţi toată legislaţia rutieră aplicabilă şi bunele practici de conducere în raport cu utilizarea
serviciilor InControl Services (inclusiv, dar fără a se limita la reglementările privind utilizarea
telefoanelor mobile în vehicule);

INCONTROL

6

(d)

păstraţi informaţiile personale stocate în contul dvs. InControl Services exacte, complete şi
actualizate la zi şi să ne ţineţi la curent cu privire la orice modificare a acestor informaţii cât mai
curând posibil prin intermediul site-ului web My InControl;

(e)

să păstraţi numele de utilizator, parola şi codurile PIN pentru serviciile dvs. InControl Services
securizate şi confidenţiale. Nu împărtăşiţi nimănui parola sau codurile PIN. Nici noi, şi nici vreunul
dintre furnizorii noştri de servicii nu avem obligaţia de a solicita informaţii despre autoritatea
oricărei persoane care utilizează vehiculul, parola sau codurile PIN. Sunteţi răspunzător pentru
acţiunile legate de serviciile InControl Services ale fiecărei persoane ce utilizează datele dvs. de
identificare şi, cu excepţia situaţiei în care culpa ne aparţine, noi nu putem fi traşi la răspundere
pentru utilizarea neautorizată a serviciilor InControl Services;

(f)

să vă asiguraţi că toţi utilizatorii utilizează pachetul InControl în conformitate cu aceşti termeni şi
că aceştia cunosc aceşti termeni şi politica de confidenţialitate (inclusiv modul în care colectăm
şi utilizăm datele din vehicul);

(g)

să fiţi responsabil pentru garantarea faptului că vehiculul este asigurat. Serviciile InControl
Services nu vor constitui în niciun caz servicii de asigurare;

(h)

să vă asiguraţi că activaţi „Modul de service” atunci când pe vehiculul dvs. sunt efectuate lucrări
de service şi să porniţi „Modul de transport” dacă vehiculul este transportat în scopul de a preveni
activarea alertei pentru furt. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul aplicaţiei InControl
Remote sau prin intermediul site-ului web My InControl;

(i)

să vă asiguraţi că activaţi „Modul Valet” pe vehicul, dacă îl lăsaţi cu o persoană care nu doriţi să
aibă acces la hotspot-ul Wi-Fi de pe vehicul;

(j)

să fiţi responsabil pentru utilizarea funcţiei „memorare utilizator”, care se aplică anumitor funcţii
ale pachetului InControl. Această funcţie vă permite să rămâneţi conectat automat pe vehicul
pentru un acces mai convenabil la funcţii. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, în timp ce această
funcţie este activă, orice altă persoană care utilizează vehiculul va putea vizualiza setările dvs.
stocate, funcţiile şi detaliile personale din vehicul şi va putea utiliza serviciile InControl Services
în vehicul ca şi când aţi face-o dvs. Trebuie să vă asiguraţi de faptul că funcţia „memorare
utilizator” este dezactivată în cazul în care nu doriţi ca alţi utilizatori să aibă acces;

(k)

să utilizaţi serviciile de conectivitate InControl numai pentru a utiliza şi accesa serviciile InControl
Services;

(l)

să ne informaţi pe noi sau un distribuitor autorizat cât mai curând posibil, dacă aveţi cunoştinţă
de o încălcare a securităţii sau de orice utilizare neautorizată a serviciilor InControl Services;

(m)

să fiţi răspunzători pentru plata tuturor tarifelor furnizorului de reţea şi ale planului de date legate
de cartela dvs. SIM personală şi a hotspot-ului Wi-Fi (după orice perioadă iniţială de încercare
gratuită sau conform unui plan de date incluse, acolo unde este cazul). Aceasta include plata
oricăror tarife ale furnizorilor de reţea pentru traficul de date mobile în roaming internaţional. Vă
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rugăm să aveţi în vedere faptul că o mică parte din datele serviciilor de conectivitate InControl va
fi trimisă prin cartelele SIM personale atunci când sunt activate datele mobile şi/sau hotspot-ul
Wi-Fi;
(n)

să cunoaşteţi şi să respectaţi toate cerinţele proprietarului parcului auto aplicabile utilizării
serviciilor InControl Services pe un vehicul al parcului auto.

6.2

Unele ţări pot interzice sau restricţiona utilizarea anumitor servicii InControl Services (de exemplu, funcţia
de pornire a motorului de la distanţă). Trebuie să cunoaşteţi şi să respectaţi toate legile locale din fiecare
ţară în care intenţionaţi să utilizaţi sau în care utilizaţi deja serviciile InControl Services.

6.3

Dvs. nu trebuie:
(a)

să copiaţi aplicaţia InControl Remote, cu excepţia cazului în care o astfel de copiere este aferentă
utilizării normale a aplicaţiei InControl Remote sau în cazul în care este necesară în scop de copie
de siguranţă sau de securitate operaţională;

(b)

să închiriaţi, să încheiaţi un contract de leasing, să sublicenţiaţi, să împrumutaţi, să traduceţi, să
îmbinaţi, să adaptaţi, să schimbaţi sau să modificaţi aplicaţia InControl Remote sau site-ul web
My InControl;

(c)

să transformaţi sau să modificaţi, total sau parţial aplicaţia InControl Remote sau site-ul web My
InControl sau să permiteţi ca aplicaţia InControl Remote sau site-ul web My InControl sau orice
parte a acestora să fie combinate cu, sau încorporate în orice alte programe;

(d)

să demontaţi, decompilaţi, dezasamblaţi sau să creaţi lucrări derivate pe baza ansamblului sau a
oricărei părţi a aplicaţiei InControl Remote sau site-ului web My InControl sau să încercaţi să
faceţi orice astfel de lucru decât în măsura în care (în temeiul secţiunii 296A a Legii privind dreptul
de autor, modelele, desenele şi brevetele de invenţie din 1988) astfel de acţiuni nu pot fi interzise,
deoarece sunt esenţiale în scopul realizării interoperabilităţii aplicaţiei InControl Remote sau siteului web My InControl cu un alt program software, şi cu condiţia ca informaţiile obţinute de dvs. în
timpul unor astfel de activităţi:
(i)

să fie utilizate numai în scopul realizării interoperabilităţii aplicaţiei InControl Remote sau
site-ului web My InControl cu un alt program software;

(ii)

să nu fie divulgate sau comunicate fără acordul nostru prealabil scris oricărei terţe părţi
în mod inutil; şi

(iii)

să nu fie utilizate pentru a crea orice software, care este în mod substanţial similar
aplicaţiei InControl Remote sau site-ului web My InControl.

(e)

să utilizaţi sau să permiteţi utilizarea de către orice altă persoană, a pachetului InControl în orice
mod ilegal, în orice scop ilegal sau în orice mod incompatibil cu aceşti termeni sau acţionarea
frauduloasă sau cu rea intenţie, de exemplu, prin spargerea sau inserarea de coduri rău
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intenţionate, inclusiv viruşi sau date dăunătoare, în aplicaţia InControl Remote sau site-ul web My
InControl sau orice sistem de operare;
(f)

să încălcaţi drepturile noastre de proprietate intelectuală sau pe cele ale unei terţe părţi în ceea
ce priveşte utilizarea de către dvs. a pachetului InControl (în măsura în care o astfel de utilizare
nu este licenţiată prin aceşti termeni);

(g)

să utilizaţi serviciile de conectivitate InControl într-un mod care ar putea deteriora, dezactiva,
suprasolicita, afecta sau compromite securitatea sistemelor noastre sau ale furnizorului de reţea
sau interfera cu alţi utilizatori ai furnizorului de reţea;

(h)

să utilizaţi serviciile InControl Services sau software-ul în legătură cu chat-ul pe internet, să
partajaţi fişiere în reţele „peer-to-peer” („P2P”), bit torrent sau reţea de server proxy; să trimiteţi
mesaje de tip spam, să trimiteţi în bloc e-mail-uri nesolicitate sau mesaje comerciale sau să
păstraţi orice forme de server de e-mail;

(i)

să dezasamblaţi, decompilaţi, demontaţi sau să încercaţi în orice mod să derivaţi sursa sau codul
obiectului cartelelor SIM sau orice software care rulează pe cartelele SIM;

(j)

să revindeţi sau să utilizaţi pachetul InControl pentru a furniza orice servicii către părţi terţe, altele
decât pasagerii vehiculului în momentul utilizării pachetului InControl;

(k)

să utilizaţi cartela SIM care foloseşte reţele de telematică în orice alt scop decât pentru serviciile
de conectivitate InControl şi care pot fi autorizate în mod specific de noi, ocazional;

(l)

să permiteţi utilizarea cartelelor SIM astfel încât să determinaţi punerea în pericol, defectarea sau
întreruperea funcţionării reţelei mobile sau calităţii reţelei mobile sau să interferaţi cu integritatea
sau securitatea oricărui sistem de telecomunicaţii sau a reţelei informatice sau a sistemului;

(m)

să utilizaţi sau copiaţi cartelele SIM în alt mod, cu excepţia cazurilor permise în mod expres în
cadrul acestor termeni;

(n)

să utilizaţi serviciile de conectivitate InControl în orice mod care implică transmiterea vocii (inclusiv
Voice over Internet Protocol - telefonie prin internet), altul decât serviciile vocale după cum sunt
definite mai sus, dacă nu se convine altfel în mod expres de către noi; sau

(o)

să utilizaţi serviciile InControl Services în orice mod care implică furnizarea oricărui serviciu ce
permite accesul la o adresă IP sau publică pe internet, fie printr-un gateway proxy sau alte
mijloace.

6.4

Sunteţi responsabil, în orice moment, pentru propria dvs. siguranţă şi pentru siguranţa pasagerilor atunci
când utilizaţi pachetul InControl, precum şi pentru securitatea vehiculului şi a bunurilor dvs. Trebuie să
utilizaţi serviciile InControl Services, în special aplicaţia InControl Remote, numai atunci când acest lucru
se poate face în condiţii de siguranţă. Noi nu putem accepta nicio responsabilitate pentru orice deces,
vătămare sau daună care v-ar putea fi cauzată de neconformarea cu această clauză.
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6.5

Prin utilizarea pachetului InControl, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că transmisiile pe internet nu sunt
niciodată complet private sau securizate. În ciuda garanţiilor încheiate între noi şi furnizorii noştri de servicii,
nu putem garanta că toate informaţiile transmise pe internet, prin utilizarea serviciilor InControl Services nu
pot fi accesate sau interceptate de către alte persoane.

6.6

În cazul în care o cartela SIM personală este livrată iniţial împreună cu vehiculul şi alegeţi să o înlocuiţi cu
o altă cartela SIM personală, veţi fi răspunzători pentru plata tuturor tarifelor furnizorului de reţea şi ale
planului de date legate de serviciile şi transmisiile de date activate pe cealaltă cartelă SIM personală. Dacă
aveţi un vehicul al parcului auto, trebuie să discutaţi cu proprietarul parcului auto înainte de a înlocui cartela
SIM personală.

7.

Drepturi de proprietate intelectuală

7.1

Recunoaşteţi că toate drepturile de proprietate intelectuală ale aplicaţiei InControl Remote şi site-ului web
My InControl oriunde în lume ne aparţin sau ne sunt licenţiate nouă, că drepturile aplicaţiei InControl
Remote sunt licenţiate (nu vândute) către dvs., şi că nu aveţi alte drepturi în ceea ce priveşte aplicaţia
InControl Remote în afara celor care sunt în conformitate cu aceşti termeni.

7.2

Unele dintre componentele software utilizate în aplicaţia InControl Remote şi site-ul web My InControl sunt
componente software de tip open-source, iar drepturile de proprietate intelectuală pentru acestea sunt
deţinute de terţe părţi. Cu excepţia unor astfel de componente software de tip open-source, recunoaşteţi
că nu aveţi niciun drept de acces la orice parte a pachetului InControl în forma codului sursă.

8.

Disponibilitatea şi utilizarea serviciilor InControl Services

8.1

Pentru a putea utiliza serviciile InControl Services, vehiculul trebuie să conţină un dispozitiv de telematică
încorporat care să primească semnale de la sistemul de navigaţie globală prin satelit („GNSS”) şi care
utilizează reţelele de comunicaţii fără fir pentru a comunica cu furnizorii noştri de servicii.

8.2

Conform clauzelor 8.5, 8.6 şi 8.7:
(a)

aplicaţia InControl Remote poate fi utilizată în majoritatea ţărilor, dacă aveţi datele în roaming
activate pe dispozitiv sau dacă sunteţi conectat la Wi-Fi;

(b)

serviciul „Apel de urgenţă SOS” va fi disponibil în ţara pentru care sunt proiectate specificaţiile
vehiculului, precum şi în ţările în care este acceptat numărul de telefon de urgenţă 112. Reţineţi
faptul că în ţările în care este acceptat numărul de telefon de urgenţă 112, va fi efectuat numai un
apel vocal, iar informaţiile despre locaţie nu vor fi trimise;

(c)

serviciul „Asistenţă rutieră optimizată” va fi disponibil în ţara pentru care sunt proiectate
specificaţiile vehiculului, precum şi în orice altă ţară acoperită de Asistenţa rutieră; şi

(d)

serviciul „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” va fi disponibil în ţara pentru care sunt
proiectate specificaţiile vehiculului, precum şi în Spaţiul Economic European (SEE).
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Serviciile InControl Services pentru vehiculul şi/sau dispozitivul dvs. sunt proiectate să funcţioneze în ţările
din SEE. S-ar putea să descoperiţi că unele servicii InControl Services funcţionează şi în afara graniţelor
acestor ţări, dar trebuie să presupuneţi că serviciile InControl Services nu vor funcţiona în afara SEE.
8.3

Dacă aţi achiziţionat serviciul „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro”:
(a)

în cazul în care vehiculul dvs. este furat şi utilizaţi un astfel de serviciu, trebuie să notificaţi imediat
poliţia şi să obţineţi un număr de referinţă pentru infracţiune;

(b)

recunoaşteţi că un astfel de serviciu este furnizat pentru a vă ajuta în urmărirea locaţiei vehiculului
şi nu include sau acoperă recuperarea efectivă a vehiculului. În consecinţă, nu putem fi
consideraţi răspunzători pentru orice daune suferite de vehiculul în aşteptarea sau în timpul
recuperării vehiculului dvs. la locaţia specificată;

(c)

nu putem garanta că vehiculul va fi găsit prin utilizarea unui astfel de serviciu şi nu vom fi
răspunzători pentru actele sau omisiunile furnizorului de servicii de urmărire a vehiculului furat
sau ale poliţiei;

(d)

recunoaşteţi că achiziţia unui astfel de serviciu nu impune poliţiei o obligaţie de diligenţă mai mare
decât sau diferită de obligaţia de diligenţă datorată publicului larg; şi

(e)

nu veţi putea obţine locaţia vehiculului dvs. de la furnizorul serviciului de urmărire a vehiculului
furat.

8.4

Puteţi selecta perioada pentru care este activat „Modul de service” sau „Modul de transport”. Aceste funcţii
vor fi dezactivate în mod automat după ce perioada selectată a trecut. Dacă pe vehiculul dvs. sunt efectuate
lucrări de service sau dacă vehiculul dvs. este transportat pentru o perioadă mai mare decât aceasta, va
trebui să reactivaţi funcţia.

8.5

Serviciul „Asistenţă rutieră optimizată” nu va fi disponibil în timp ce este efectuat un apel de urgenţă SOS
activ prin intermediul serviciilor InControl Services.

8.6

Dacă aţi achiziţionat Hotspot Wi-Fi sau utilizaţi hotspot-ul Wi-Fi în perioada iniţială de încercare gratuită, vă
rugăm să aveţi în vedere faptul că:
(a)

conectivitatea Wi-Fi s-ar putea să nu fie întotdeauna disponibilă şi va fi dependentă de semnalul
mobil al operatorului reţelei mobile;

(b)

conectivitatea Wi-Fi nu va fi disponibilă în timp ce se efectuează oricare dintre serviciile Apel de
urgenţă SOS, Asistenţă rutieră optimizată sau InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro sunt
în uz. De asemenea, conectivitatea Wi-Fi va fi indisponibilă timp de treizeci de minute de la
sfârşitul unui apel de urgenţă SOS şi a unui apel de asistenţă optimizată sau până când furnizorul
nostru de servicii de urmărire a vehiculelor furate închide un caz InControl Secure Tracker/Secure
Tracker Pro activ;
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După o perioadă iniţială de încercare gratuită (acolo unde este cazul) sau după expirarea unui plan de date,
inclusiv (acolo unde este cazul) pentru hotspot-ul Wi-Fi, va trebui să achiziţionaţi un plan de date de la
operatorul de reţea mobilă selectat, pentru a continua să utilizaţi hotspot-ul Wi-Fi.
8.7

Serviciile InControl Services vă vor fi oferite cu profesionalismul şi atenţia rezonabile şi vom depune eforturi
rezonabile pentru a vă furniza serviciile InControl Services 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu toate
acestea, recunoaşteţi că:
(a)

nu putem garanta că serviciile InControl Services (sau oricare dintre funcţiile acestora) sau siteul web My InControl nu vor prezenta erori sau că vor fi disponibile în mod continuu.
Disponibilitatea şi funcţionalitatea serviciilor InControl Services va depinde de acoperirea reţelei
şi de alţi factori asociaţi vehiculului dvs. De exemplu, serviciile InControl Services s-ar putea să
nu fie disponibile în toate zonele (de exemplu, în zone izolate sau închise) şi ar putea fi afectate
de obstacole, cum ar fi dealuri, clădiri înalte şi tuneluri. În plus, semnalul mobil 2G, 3G şi/sau 4G
sau GNSS (de ex., GPS) s-ar putea să nu fie întotdeauna disponibile şi, prin urmare, ar putea
avea un impact asupra funcţionării şi disponibilităţii serviciilor InControl Services. Consultaţi
manualul vehiculului pentru detalii despre unii dintre factorii care vor afecta disponibilitatea şi
funcţionalitatea serviciilor InControl Services;

(b)

serviciile InControl Services s-ar putea să nu funcţioneze dacă vehiculul dvs. (şi unitatea de
control al reţelelor de telematică din vehiculul dvs.) nu a fost conservat şi păstrat într-o stare bună
de utilizare;

(c)

funcţionarea serviciului „Apel de urgenţă SOS”, a serviciului „Asistenţă rutieră optimizată” şi a
serviciului „InControl Secure Tracker/Secure Tracker Pro” depinde de faptul dacă unitatea de
comandă a reţelelor de telematică din vehicul este complet operaţională. În cazul în care, prin
urmare, unitatea de comandă a reţelelor de telematică este deteriorată sau eliminată, serviciile
InControl Services nu vor putea fi furnizate;

(d)

serviciile InControl Services pot fi supuse unor perioade de întrerupere şi/sau nefuncţionare în
timpul perioadelor de întreţinere şi/sau de modificare a serviciilor InControl Services (inclusiv orice
reţele de telecomunicaţii).

8.8

În cazul în care sunteţi un consumator, aveţi drepturi legale în ceea ce priveşte serviciile care nu au fost
efectuate cu profesionalismul şi atenţia rezonabile, sau dacă software-ul este defect sau nu este conform
descrierii. Nicio prevedere cuprinsă în cadrul acestor termeni nu va afecta aceste drepturi legale.

9.

Furnizori de servicii, autorităţi locale şi servicii de urgenţă

9.1

Pentru a vă furniza serviciile InControl Services, colaborăm cu diferiţi furnizori de servicii (inclusiv furnizori
de reţea), autorităţi de aplicare a legii şi servicii de urgenţă. Ocazional, putem schimba furnizorii noştri de
servicii.

9.2

Noi nu vom fi răspunzători pentru actele sau omisiunile furnizorilor de servicii de terţă parte sau pentru
actele sau omisiunile autorităţilor de aplicare a legii sau ale serviciilor de urgenţă.
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9.3

Cu excepţia situaţiei în care încheiaţi un acord direct cu un furnizor de servicii de terţă parte, dvs. nu veţi
avea nicio relaţie juridică cu furnizorii noştri de servicii. Nu veţi avea calitatea de beneficiar de terţă parte
al niciunui acord încheiat între noi şi furnizorii serviciului.

10.

Limitarea răspunderii în cazul în care utilizaţi pachetul InControl în scopuri de afaceri

10.1

Recunoaşteţi că pachetul InControl nu a fost dezvoltat pentru a satisface cerinţele dvs. individuale şi că,
prin urmare, este responsabilitatea dvs. să vă asiguraţi că pachetul InControl îndeplineşte cerinţele dvs.

10.2

Noi furnizăm pachetul InControl numai pentru uzul intern al firmei sau organizaţiei dvs., şi sunteţi de acord
să nu utilizaţi pachetul InControl în scopuri de re-vânzare.

10.3

Noi nu vom avea niciun fel de răspundere şi în niciun caz (fie contractuală, delictuală (inclusiv, dar fără a
se limita la neglijenţă), încălcarea obligaţiei legale sau în alt mod), care rezultă din aceşti termeni sau în
legătură cu pachetul InControl pentru:

10.4

(a)

pierderea de profit, vânzări, afaceri sau venituri;

(b)

întreruperea activităţii;

(c)

pierderea economiilor anticipate;

(d)

pierderea sau coruperea de date sau informaţii;

(e)

pierderea oportunităţilor de afaceri, a clientelei sau reputaţiei; sau

(f)

orice pierderi sau daune indirecte sau secundare.

Cu excepţia pierderilor menţionate în clauza 10.3 (pentru care noi nu suntem răspunzători), răspunderea
noastră maximă totală faţă de dvs. conform acestor termeni şi în legătură cu pachetul InControl (fie
contractuală, delictuală (inclusiv, dar fără a se limita la neglijenţă), încălcarea obligaţiei legale sau în alt
mod) se limitează în toate cazurile la o sumă egală cu 100% din taxele pe care ni le-aţi plătit pentru pachetul
InControl. Acest plafon maxim nu se aplică pentru clauza 10.5.

10.5

Nicio prevedere cuprinsă în cadrul acestor termeni nu va limita sau exclude răspunderea noastră în caz
de:

10.6

(a)

deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijenţa noastră;

(b)

frauda sau declaraţiile noastre false frauduloase;

(c)

orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislaţia engleză.

Aceşti termeni stabilesc amploarea deplină a obligaţiilor şi datoriilor noastre în ceea ce priveşte furnizarea
pachetului InControl. Cu excepţia celor menţionate în mod expres în aceşti termeni, nu există condiţii,
garanţii, declaraţii sau alţi termeni, expliciţi sau impliciţi, care să fie obligatorii pentru noi. Orice condiţie,
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garanţie, declaraţie sau alt termen în legătură cu furnizarea pachetului InControl care ar putea fi implicat
sau încorporat în alt mod în aceşti termeni, fie prin lege, drept comun, fie în alt mod, este exclus în măsura
maximă permisă de lege.
11.

Limitarea răspunderii în cazul în care utilizaţi pachetul InControl ca un consumator

11.1

Recunoaşteţi că pachetul InControl nu a fost dezvoltat pentru a satisface cerinţele dvs. individuale şi că,
prin urmare, este responsabilitatea dvs. să vă asiguraţi că pachetul InControl îndeplineşte cerinţele dvs.

11.2

Conform clauzelor 11.3 şi 11.5 de mai jos, dacă nu respectăm aceşti termeni, suntem răspunzători pentru
pierderea sau deteriorarea pe care o suferiţi, care este un rezultat previzibil al încălcării de către noi a
acestor termeni sau al neglijenţei noastre, însă noi nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere sau
deteriorare care nu este previzibilă. Pierderea sau deteriorarea este previzibilă în cazul în care aceasta a
fost o consecinţă evidentă a încălcării noastre sau a fost avută în vedere de către dvs. şi de către noi în
momentul în care a fost activat pachetul InControl.

11.3

Noi furnizăm pachetul InControl numai pentru uz casnic şi privat. Sunteţi de acord să utilizaţi pachetul
InControl pentru orice scopuri comerciale, de afaceri sau de revânzare, şi nu avem niciun fel de răspundere
faţă de dvs. pentru nicio pierdere de afaceri (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea de profit, pierderile
de afaceri, întreruperea activităţii sau pierderea de oportunităţi de afaceri).

11.4

11.5

Noi nu excludem sau limităm în niciun fel răspunderea noastră pentru:
(a)

decesul sau vătămarea corporală care rezultă din neglijenţa noastră;

(b)

frauda sau declaraţiile noastre false frauduloase;

(c)

orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legislaţia engleză.

Răspunderea noastră maximă totală conform acestor termeni sau în legătură cu pachetul InControl (fie
contractuală, delictuală (inclusiv, dar fără a se limita la neglijenţă), încălcarea obligaţiei legale sau în alt
mod) se va limita în toate cazurile la o sumă egală cu taxele pe care ni le-aţi plătit pentru pachetul InControl.
Acest lucru nu se aplică în cazul tipurilor de pierdere prevăzute în clauza 11.4.

12.

Evenimente în afara controlului nostru

12.1

În sensul prezentei clauze 12, „un eveniment în afara controlului nostru” înseamnă orice act sau eveniment
în afara controlului nostru rezonabil, care afectează în mod negativ utilizarea de către dvs. a pachetului
InControl, incluzând, dar fără a se limita la greve, greve patronale sau alte acţiuni industriale întreprinse de
către terţi, rebeliune civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau ameninţare cu un atac terorist, război (declarat
sau nu) sau o ameninţare sau pregătire pentru război, incendiu, explozie, furtună, inundaţii, cutremure,
surpări de teren, epidemii sau alte dezastre naturale, defecţiuni la reţelele publice sau private de
telecomunicaţii sau acte sau omisiuni ale oricărei autorităţi de aplicare a legii sau a serviciilor de urgenţă.
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12.2

Nu vom fi răspunzători pentru imposibilitatea de a efectua sau pentru întârzierea în executarea oricăreia
dintre obligaţiile noastre asumate în temeiul acestor termeni şi care este cauzată de un eveniment în afara
controlului nostru.

12.3

În cazul în care are loc un eveniment în afara controlului nostru, care afectează îndeplinirea obligaţiilor
noastre asumate în baza acestor termeni:
(a)

vom face eforturi rezonabile pentru a vă informa în conformitate cu clauza 3.4 dacă există orice
modificări materiale ale serviciilor InControl de care beneficiaţi;

(b)

Obligaţiile noastre asumate în baza acestor termeni vor fi suspendate, iar timpul pentru
îndeplinirea obligaţiilor noastre va fi prelungit pe durata evenimentului în afara controlului nostru.
În cazul în care evenimentul în afara controlului nostru afectează performanţele serviciilor noastre
InControl Services în ceea ce vă priveşte, vom reporni serviciile InControl Services cât mai curând
posibil, în mod rezonabil după încetarea evenimentului aflat în afara controlului nostru.

12.4

Puteţi rezilia contractul încheiat între noi şi dvs., dacă are loc un eveniment în afara controlului nostru şi
dacă nu mai doriţi să vă furnizăm serviciile InControl Services. Dacă aveţi un vehicul al parcului auto,
trebuie să discutaţi cu proprietarul parcului auto înainte de rezilierea oricăror servicii InControl Services.

13.

Rezilierea sau suspendarea serviciilor InControl Services de către noi

13.1

În cazul în care dvs.:
(a)

încălcaţi oricare dintre aceşti termeni;

(b)

sunteţi un consumator şi intraţi în faliment; sau

(c)

sunteţi un client comercial şi compania dvs., firmă sau organizaţie, intră în lichidare sau este numit
un custode sau un administrator asupra unora sau a tuturor activelor acesteia,

vom avea dreptul de a înceta sau suspenda imediat utilizarea serviciilor InControl Services de către dvs.
(sau orice parte a acestora), fără a fi necesară o notificare prealabilă. Veţi fi obligat la plata cheltuielilor
rezonabile pe care le suportăm ca urmare a unor astfel de încălcări (inclusiv orice costuri rezonabile pe
care le-am putea suporta în legătură cu orice eliminare a componentelor hardware instalate în vehicul, în
scopul furnizării serviciilor InControl Services).
13.2

În cazul în care încălcaţi oricare dintre termenii cuprinşi în clauza 6 de mai sus referitoare la serviciile de
conectivitate InControl, furnizorul nostru de reţea are dreptul de a suspenda imediat serviciile de
conectivitate InControl, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Veţi fi obligat la plata cheltuielilor de
judecată rezonabile pe care le suportă furnizorul nostru de reţea ca urmare a unor astfel de încălcări.

13.3

Vom avea dreptul de a înceta imediat utilizarea serviciilor InControl Services dacă vom înceta furnizarea
serviciilor InControl Services în ţara dvs. sau clienţilor noştri, în general, pentru orice motiv.

14.

Rezilierea serviciilor InControl Services de către dvs.
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14.1

După ce aţi activat serviciile InControl Services, puteţi rezilia serviciile dvs. InControl Services înainte de
data de încheiere numai în cazul în care:
(a)

noi încălcăm aceşti termeni în orice fel material;

(b)

sunteţi un consumator şi noi intrăm în lichidare sau este numit un custode sau un administrator
asupra activelor noastre;

(c)

vom schimba oricare dintre aceşti termeni sau serviciile InControl Services în dezavantajul dvs.
material, după cum se prevede în clauza 3.4;

(d)

suntem afectaţi de evenimente în afara controlului nostru, după cum se prevede în clauza 12.4.

În cazul în care doriţi rezilierea în temeiul acestei clauze, trebuie să ne anunţaţi, în conformitate cu clauza
15. Dacă aveţi un vehicul al parcului auto, trebuie să discutaţi cu proprietarul parcului auto înainte de
rezilierea oricăror servicii InControl Services.
14.2

Dacă nu mai deţineţi în proprietate sau nu mai utilizaţi vehiculul (de exemplu, dacă vindeţi vehiculul, dacă
leasingul expiră sau vehiculul este pierdut sau furat), dvs. trebuie:
(a)

să eliminaţi vehiculul din contul dvs. InControl Services;

(b)

în cazul în care este posibil, să ştergeţi din vehicul profilul de utilizator şi orice setări, funcţii,
informaţii şi date cu caracter personal stocate;

(c)

în cazul în care este posibil, să vă asiguraţi de faptul că funcţia „memorare utilizator” pentru
anumite funcţii ale pachetului InControl este dezactivată şi/sau că v-aţi deconectat din funcţii.

14.3

Dacă nu mai deţineţi în proprietate sau nu mai utilizaţi vehiculul în timp ce este în vigoare un abonament la
serviciile „Apel de urgenţă SOS”, „Asistenţă rutieră optimizată” şi/sau „InControl Secure Tracker/Secure
Tracker Pro”, aceste servicii vor fi furnizate către noul utilizator al vehiculului pentru restul perioadei
respective a abonamentului curent, sub rezerva finalizării de către noul utilizator a configurării propriului
cont InControl Services. Pentru a putea utiliza hotspot-ul Wi-Fi, noul utilizator va trebui să-şi finalizeze
configurarea propriului cont InControl Services şi să aibă un plan de date asociat.

14.4

La data de încetare din orice motiv a serviciilor dvs. InControl Services:
(a)

toate drepturile care vă sunt acordate în conformitate cu aceşti termeni vor înceta;

(b)

nu veţi mai putea accesa sau utiliza serviciile InControl Services; şi

(c)

trebuie să ştergeţi imediat sau să eliminaţi aplicaţia InControl Remote de pe toate dispozitivele pe
care este instalată aplicaţia InControl Remote şi să distrugeţi imediat toate copiile aplicaţiei
InControl Remote aflate în acel moment în posesia, custodia sau sub controlul dvs.
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Cu toate acestea, un serviciu de apeluri de urgenţă limitat poate fi în continuare disponibil, conform
precizărilor din clauza 4.6.
14.5

După data de încheiere sau după rezilierea timpurie a pachetului dvs. InControl, putem şterge toate
înregistrările şi datele aflate în posesia sau sub controlul nostru cu privire la serviciile dvs. InControl
Services, fără a avea nicio responsabilitate faţă de dvs.

15.

Cum ne puteţi contacta

15.1

În cazul în care sunteţi un consumator şi aveţi orice întrebări sau dacă aveţi reclamaţii, vă rugăm să
contactaţi un distribuitor autorizat.

15.2

În cazul în care sunteţi un consumator şi doriţi să ne contactaţi în scris, ne puteţi înmâna corespondenţa
personal sau o puteţi trimite prin poştă unui distribuitor autorizat, care va confirma primirea, contactânduvă în scris. Dacă trebuie să vă contactăm sau să vă notificăm în scris, vom face acest lucru prin e-mail,
personal sau prin poştă, la adresa furnizată distribuitorului autorizat de la care aţi achiziţionat vehiculul.

15.3

În cazul în care sunteţi un client comercial, vă rugăm să reţineţi că orice notificare pe care ne-o comunicaţi
sau pe care v-o comunicăm va fi considerată primită şi transmisă în mod corespunzător, imediat după
afişarea pe site-ul nostru web, la 24 de ore după ce un e-mail a fost trimis sau la trei zile de la data afişării
oricărei adrese. În dovedirea primirii oricărei notificări, va fi suficientă dovada, în cazul unei adrese, că
aceasta a fost completată cu adresa poştală corespunzătoare, ştampilată şi depusă la poştă şi, în cazul
unui e-mail, că acesta a fost trimis la adresa de e-mail specificată a destinatarului.

16.

Alţi termeni importanţi

16.1

Putem transfera drepturile şi obligaţiile noastre în temeiul acestor termeni către altă organizaţie, dar acest
lucru nu va afecta drepturile dvs. sau obligaţiile noastre în baza acestor termeni.

16.2

Puteţi transfera drepturile sau obligaţiile dvs. în conformitate cu aceşti termeni către o altă persoană, numai
dacă noi vă acordăm consimţământul nostru scris.

16.3

Contractul pentru furnizarea pachetului InControl este încheiat între dvs. şi noi. Nicio altă persoană nu
trebuie să aibă niciun drept de a pune în aplicare oricare dintre aceşti termeni, cu excepţia faptului că
operatorul de reţea poate pune în aplicare clauza 13.2 împotriva dvs.

16.4

Următoarele clauze vor continua să se aplice după data de încheiere sau după rezilierea timpurie: 5, 6, 7,
9.2, 10, 11, 12, 13, 14 şi 16 din aceşti termeni.

16.5

Fiecare dintre clauzele acestor termeni operează separat. În cazul în care o instanţă sau autoritate
competentă decide că oricare dintre aceste clauze sunt ilegale sau inaplicabile, celelalte clauze vor rămâne
în vigoare în întregime.

16.6

Dacă nu vom insista să vă îndepliniţi oricare dintre obligaţiile asumate în temeiul acestor termeni, sau dacă
nu punem în aplicare drepturile noastre împotriva dvs., sau dacă vom întârzia să facem acest lucru, nu
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înseamnă că am renunţat la drepturile noastre împotriva dvs. şi nu înseamnă că nu trebuie să vă conformaţi
acestor obligaţii. În cazul în care vom renunţa la invocarea încălcării acestor termeni de către dvs., vom
face acest lucru numai în scris, şi acest lucru nu va însemna că vom renunţa automat la invocarea oricărei
încălcări ulterioare de către dvs.
16.7

Acest contract încheiat între dvs. şi noi pentru utilizarea de către dvs. a pachetului InControl este guvernat
de legislaţia română. Atât dvs., cât şi noi suntem de acord că instanţele din România vor avea jurisdicţie
exclusivă.
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